ضاغقنمغؼابةماظصقادظة م
رضؿم51مظلـةمم1972موتعدؼالتف م

متفقد م
اٌادة م 1م –:مؼلؿكمػذاماظؼاغقنم(ضاغقنمغؼابةماظصقادظةمظلـةم)1972موؼعؿؾمبفمعـمتارؼخ غشرهمسيماىرؼدةم
اظرمسقة.
اٌادة م 2م –:مؼؽقن مظألظػاز مواظعؾارات ماظقاردة مسي مػذا ماظؼاغقن مأو مأي مغظام مأو متعؾقؿات صادرة ممبؼؿضاهم
اٌعاغلماٌكصصةمأدغاهمإالمإذامدظتماظؼرؼـةمسؾكمخالفمذظؽم:م–
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اٌؿؾؽة م

 :م اٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة م

اظقزارة م

 :م وزارةماظصقة م

اظقزؼر م

 :م وزؼرماظصقة م

اظقطقؾ م

 :م وطقؾموزارةماظصقة م

اٌدؼر م

 :م عدؼرمدائرةماظصقدظةمواظؾقازممسيماظقزارة م

اظـؼابة م

 :م غؼابةماظصقادظةماٌمظػةممبقجبمػذاماظؼاغقن م

اظـؼقب م

 :م غؼقبماظصقادظةماٌـؿكبممبقجبمػذاماظؼاغقن م

اجملؾس م

 :م ذبؾسماظـؼابةماٌمظػممبقجبمػذاماظؼاغقن م

اظصقدظل م

 :م اظشكصماٌرخصممبزاوظةماٌفـةمواٌلفؾمظدىماظـؼابة م

اٌفـة م

 :م عفـةماظصقدظة م

اظطؾقب م

 :م اظطؾقبماظؾشريمأومرؾقبماألدـانمأوماظطؾقبماظؾقطري م

اظلفؾ م

 :م ذبؾدمععدمظؼقدمأمساءماظصقادظةماألسضاءمسيماظـؼابة م

اىدول م

 :م ضائؿةمأمساءماظصقادظةماظذؼـمغشرتمأمساؤػؿمسيماىرؼدة اظرمسقةممبقجبمػذاماظؼاغقن م

اٌمدلةماظصقدالغقة م

 :م اٌؽانماٌعدمٌزاوظةماٌفـة م
اٌمدلةماظصيقدالغقةماظيجيمييريمصقفيامهضيتمأومترطقيبمأومدبؾقيؼم أوموفقيزم مأوموزئيةم

عصـعماألدوؼة م

 :م

علؿقدعماألدوؼة م

 :م اٌمدلةماظصقدالغقةماٌعدةمالدؿتادموتقزؼعموبقعماألدوؼة باىؿؾة م

اظصقدظقةماظعاعة م

 :م

اظصقدظقةماًاصة م

 :م

األدوؼةمبؼصدماظؾقعمأوماظؿقزؼعمباىؿؾة م
اٌمدلةماظصقدالغقةماٌعيدةمظؿقضيتماظقصيػاتماظطؾقيةموصيرفم األدوؼيةمظؾفؿفيقرمعؼابيؾم
اظـؿـ م
اٌمدلةماظصقدالغقةماظؿابعةمٌمدليةمرؾقيةمأوماجؿؿاسقيةمأوم اضؿصيادؼةمسؾيكماظـقيقماظيقاردم
سيمػذاماظؼاغقن م

اظؾابماألول م

تلظقػماظـؼابةموشاؼاتفا م
اٌادةم3م–
مأ -ؼمظػماظصقادظةماجملازونممبزاوظةماٌفـةمغؼابةمذاتمعرطزؼـمسيمسؿان واظؼدس.
مب -المحيؼمأليمصقدظلمعزاوظةماٌفـةمضؾؾماالغؿلابمظؾـؼابةموصؼاًمألحؽاممػذاماظؼاغقن.
مج -ؼلفؾماظصقدظلماٌؿؿرنمتلفقالًمعمضؿاًمحؿكماغؿفاءمعدةممترؼـف.
اٌيادةم4مم–:متؿؿؿيعماظـؼابييةمباظشكصيقةما مسؿؾارؼييةموا ديؿؼاللماٌياظلموؼؿييقديمذيموغفاممذبؾييسمتـؿكؾيفماهلقؽييةم
اظعاعةموصؼاًمألحؽاممػذاماظؼاغقنموميـؾفاماظـؼقبمظدىماىفاتماظؼضائقةموا دارؼةموأعامماظغت .م
اٌادةم5م–:ممتارسماظـؼابةمغشارفامظؿقؼقؼماألػدافماظؿاظقةم –:م
مأ -احملاصظةمسؾكمعصاحلماٌفـةمورياؼؿفامواظدصاعمسـفاموتـظقؿفا.
مب -اظؿعييياونمعيييعماظيييقزارةموذيقيييعماهلقؽييياتمواٌمدلييياتمذاتماظعالضيييةمظرصي يعممعليييؿقىماًيييدعاتم
اظصقدالغقةمواظدوائقة وتقصتػامألصرادماىؿفقر.
مج -ذيعمطؾؿةماظصقادظةمواحملاصظةمسؾكمحؼقضفؿموطراعؿفؿ.
مد -احملاصظةمسؾكمآدابماٌفـة.
ػي-متشفقعماظؾققثماظعؾؿقةمساعةموسيمحؼؾماظدواءمبشؽؾمخاص .م
مو -تلعنيمايقاةماظؽرميةمظؾصقادظةموسائالتفؿمسيمحاظةماظعقزمواظشقكقخة.
اظؾابماظـاغل م

ذروطماظؿلفقؾمواالغؿلابمظؾـؼابةموعزاوظةماٌفـة
اٌادةم6م–:مؼشرتطمسيمعـمؼزاولماٌفـةمأنمؼؽقنمعلفالًمسيماظلفؾ .م
اٌادة 7م–:مؼشرتطمسيمراظبماظؿلفقؾمأنمؼؽقنم–:
مأ -أردغقامأومعـمرساؼامدوظةمسربقةمأومأجـؾقةموقزمضقاغقـفامظألردغقنيممبزاوظيةم اٌفـيةمظيدؼفامسؾيكمأنم
حيؿؾمإذغامبا ضاعةمسيماٌؿؾؽة.
مب -حاصالمسؾكمذفادةماظدرادةماظـاغقؼةماظعاعةمسيماظػيرعماظعؾؿيلمأومعيامؼعادهليماموؼليؿــكمعيـمذظيؽم
عـماظؿقؼمباظدرادةمضؾؾمغػاذمأحؽاممػذاماظؼاغقنماٌعدل.
مج -حاصالمسؾكمذفادةماظصقدظةمعـمطؾقةمععرتفمبفا.
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مد -ضدماطؿؾمصرتةممتيرؼـمالمتؼيؾمسيـم(م)1440مدياسةمأنـياءم مدراديؿفماىاععقيةم أومبعيدػامسيمإحيدىم
اظصقدظقات هتمإذرافمصقدظلمعرخصمأومسيمعصـعمأدوؼةمتقاصؼمسؾقفماظؽؾقة.
ػي-مضدماجؿازماظػقصماٌؼررموصؼ ًامألحؽاممغظاممصقصماظصقادظةماظذيمؼصدرمهلذهماظغاؼة .م
مو -عؿؿؿع ًا باألػؾقةماٌدغقةماظؽاعؾة.
مز -شتمربؽقممجبـاؼةمأومجـقةمزبؾةمباظشرفموأنمالمؼؽقنمضدمعـعمعـ عزاوظةماٌفـةمعيـمضؾيؾمأيم
غؼابة دفؾمظدؼفا.
مح -أنمالمؼؽقنمسضقاًمسيمأيمغؼابةمأخرى.
اٌادةم8م–:مبا ضاصةمظؾشروطم(ج،مدم،موم،مز)ماظيقاردةمسيماٌيادةماظليابعةممؼشيرتطمظؿليفقؾماظصيقدظلماألجيـ

م

اظذيمالمتعاعؾمحؽقعؿفماظصقدظلماألردغلمباٌـؾم –:م
مأ -أنمؼؽقنمأخصائقاًمتػؿؼرماٌؿؾؽةمإديمخدعاتفموم.،
مب -أنمؼؽقنمحاصالًمسؾكمإذنمإضاعةمسيماٌؿؾؽة.
اٌادةم9م–:مإذامطانمراظبماظؿلفقؾمضدمسؿؾمسيمأيمبؾدمآخرمضؾيؾمتؼيدؼؿماظطؾيبمسؾقيفممأنمؼرصيؼمبيفمذيفادةم
عـماظـؼابيةمأوماظليؾطةماظيجيمتؼيقممعمفاعفيامسيماظؾؾيدماظيذيم مسؿيؾمصقيفم تـؾيتماغيفميمؼعيدمؼؿقؿيؾمعليموظقةمأيمم
عمدليييةمصيييقدالغقةمسيمذظيييؽماظؾؾيييدمواغيييفميمؼصيييدرمضيييدهمأيمضيييرارمتيييلدؼ

محييييقلمدونمعزاوظؿيييفماٌفـييية،م

وذفادة متـؾتمسدممصدورمأيمحؽؿمضضائلمحبؼف جبـاؼةمأومجـقةمزبؾةمباظشرف.
اٌادةم10م–:مسؾيكمطيؾمعيـمصيقادظةماىيقشموطيؾمصيقدظلمحصيؾمسؾيكمتيرخقصممبزاوظيةماٌفـيةم موي ؼؽيـم
علفالًمسيماظلفؾمضؾؾمغػاذمػذاماظؼاغقنمأنمؼؿؼدممبطؾب مظؾؿلفقؾمخاللمدـةمواحدةمعـ تارؼخمغػاذهمسؾكم
أنمؼعػكمعـمتؼدؼؿماظػقصماٌؼررمسيماظػؼرةم(ػي)معـماٌادة()7معـمػذا اظؼاغقن.
اٌادةم11م –:م
مأ -ؼؼدممرؾبماظؿلفقؾمإديماظـؼقبمعرصؼاًمباظقنائؼماظجيمتـؾتمتقصرمذروطماظؿلفقؾ اٌؼررة.
مب -سؾكماجملؾسمأنمؼؾتمسيماظطؾبمخاللمذفرمعـمتارؼخمتؼدميفموسيمحاظيةمماظيرصضمأومماظؿلجقيؾم
ؼصدرمضرارهمععؾالً.
اٌادةم12م –:م
مأ -أليمصقدظلمسضقمسيماظـؼابةمحؼما سرتاضمسؾكمأيمضيرارمؼصيدرهماجملؾيسمبؿليفقؾمصيقدظلمم
سيماظـؼابة،موظؾطاظبمحؼما سرتاضمسؾكمضرارماجملؾس.
مب -ؼؽقنما سرتاضمظؾقزؼرموسؾقفماظؾتمبفمخاللمذفرمعـمتارؼخمورودهمظدؼقاغف.
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اٌادةم13م–:م م
مأ -تلييؿقسيماظـؼابييةمسـييدمضؾقهلييامرؾييبماظؿلييفقؾماظردييقمماظييقاردةمسيمأحؽييامماظؼيياغقنمواألغظؿييةم
اظصادرةممبؼؿضاه.
مب -هددماظردقمموا ظؿزعاتماٌاظقةمظؾـؼابةممبقجبماظـظامماظداخؾلمهلا.
اٌادةم14م–:م سؾكماظصقدظلماٌليفؾمسيمديفؾماظـؼابيةموسيمخياللمذيفرؼـمعيـمتيارؼخم غػياذمػيذاماظؼياغقنم
وسؾيييكماظصيييقدظلماظيييذيمؼليييفؾمامسيييفمألولمعيييرةمسيمديييفؾمماظصيييقادظةمأنمحيؾػيييقاماظيييقؿنيماظؿاظقيييةمأعيييامم
اظقزؼر موحبضقرماظـؼقبمأومسضقؼـمعـمذبؾسماظـؼابةم :م

"مماضلؿمباهللماظعظقؿمأنمأطقنمزبؾصامظؾؿؾؽمواظقرـموأنمأعارسمعفـجيمبلعاغةموذرف وأنمأحاصظمسؾكم
آدابفاموأنماحرتمماظؼقاغنيمواألغظؿةماٌؿعؾؼةمبفاموأنمأبذلمطؾمعا أدؿطقعمسيمخدعةماٌرؼض "
اٌادةم15م–:مبعدمادؿؽؿالمذروطماظؿلفقؾموحؾػماظقؿنيمواديؿقػاءماظرديقمماٌؼيررةمؼيلعرم اظيقزؼرمبـشيرماديؿم
اظصقدظلمسيماىرؼدةماظرمسقة .م
اظؾابماظـاظث م

دفيييؾماظصقادظييية
اٌادةم16مم–:مهؿػظماظـؼابةمباظلفؾنيماظؿاظقنيمم–:
مأ -دفؾماظصقادظةماٌزاوظقنمؼدونمصقفمأمساءماظصقادظةماألسضاءمسيماظـؼابةماظذؼـ ؼزاوظقنماٌفـيةم
سيماٌؿؾؽةموأدوامذيقعماظردقمماظلـقؼةموطاصةماالظؿزاعاتماٌاظقة اٌطؾقبةمعـفؿمظؾـؼابة.
مب -دفؾماظصقادظةمشتماٌزاوظنيمؼدونمصقفمأمساءماظصقادظةماألسضياءمسيماظـؼابيمةماظيمذؼـمالمؼزاوظيقنم
اٌفـييةمسيماٌؿؾؽييةموأدوامذيقييعماظردييقممماظلييـقؼةموطاصييةماالظؿزاعيياتمماٌاظقييةماٌطؾقبييةمعييـفؿم
ظؾـؼابة.
اٌادةم 17م–:
مأ -ؼـظؿماجملؾسمجدوالًمدـقؼاًمبلمساءماظصقادظةماٌزاوظنيمعرتؾاًمحلبمايروف األجبدؼةموجدوالًم
ممانالًمبلمساءماظصقادظةمشتماٌزاوظنيماظيذؼـمأدواماظرديقمماظليـقؼةممظغاؼيةمم(28مذيؾاطم)معيـمذظيؽم
اظعام.
مب -ؼرصعمػذانماىدوالنمإديماظقزؼرمظؾـشرمسيماىرؼدةماظرمسقة.
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اٌادةم18م–:
مأ -ط يؾمصييقدظلمعييزاولمؼعؿييؾمسيماظؼطيياعماًيياصمؼؿييلخرمسييـمدصييعماظردييؿماظلييـقيمسيماٌقس يدمم
احملييددمالميييقزمظييفماالدييؿؿرارمسيمعزاوظييةماٌفـييةمعيياميمؼييمديمإديممصييـدواماظـؼابييةماظردييقمم
اٌلؿقؼةمؼضافمإظقفامعؾؾغامالمؼزؼدمسـم()%50معـفاموؼـشرمامسفمسيماىرؼدة اظرمسقةمسؾكمغػؼؿف.
مب -حيؼمظؾؿفؾسمسيماظظروفماالدؿــائقةماظؼاػرةمأنمميددمصرتةمدصعماظردقممدونمإضاصة سؾيكمأنم
المؼؿفاوزمذظؽمدؿةماذفرمعـمتارؼخمادؿقؼاضفا.
اٌادةم19م–:مؼشطبمادؿماظصقدظلمعـماظلفؾمغفائقاًمسيماياالتماظؿاظقةم–:
مأ -اظقصاة.
مب -إذامصدرمضرارمتلدؼ

مضطعلمبشطبمضقدهمبصقرةمغفائقة.

مج -إذامتؼررمعـعفمعـمعزاوظةماٌفـةمسيماٌؿؾؽةمأليمدؾبمعـمدؾطةمزبؿصةمضاغقغ ًا.
مد -إذامتؾنيمظؾؿفؾسمأنماظؿلفقؾممتمغؿقفةمتؼدؼؿمأوراامعزورةمأومبقاغاتمطاذبةمذيمرؼطةمايصيقلمم
سؾكمعقاصؼةماظقزؼر.
اٌادةم20م–:
 -1ؼرصعمادؿماظصقدظلمعـماظلفؾمعمضؿاًمسيماياالتماظؿاظقةم–:
مأ -إذامشادرماٌؿؾؽةمبؼصدما ضاعةماظدائؿةمسيماًارج.
مب -إذاميمؼدصعماظردؿماظلـقيمأومأيماظؿزاعاتمعاظقةمعلؿقؼةممبقجبمػذاماظؼاغقن.
مج -إذامصدرمضرارمضطعلمميـعفمعـمعزاوظةماٌفـةمعمضؿ ًا.
مد -إذامدبؾػمسـمأداءماظقؿنيماٌذطقرةمسيماٌادةم()14معـمػذاماظؼاغقن.
 -2ظؾصييقدظلماٌؼييقؿمسيماًييارجمأنمؼطؾييبمغؼييؾمضقييدهمإديمدييفؾماألسضيياءمشييتماٌييزاوظنيممذييرؼطةم
االدؿؿرارمسيمتلدؼةمذيقعماالظؿزاعاتماٌاظقةماٌرتتؾةمظصـدواماظـؼابة.
 -3ظؾصقدظلماظذيمرصعمامسفمعمضؿيم ًامعيـمديفؾماظصيقادظةماٌيزاوظنيمأنمؼطؾيبم إسيادةممضقيدهم سـيدمزوالم
األدؾابماظجي أدتمهلذاما جراء.
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اظؾابماظرابع م

اهلقؽيييةماظعييياعييية
اٌادةم21م–:متؿلظػماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةمعـماظصقادظةماٌلفؾنيمسيمدفؾماظصقادظة اٌزاوظنيمواظذؼـمأدوام
اظردقمماظلـقؼةمواالظؿزاعاتماٌاظقةماٌرتتؾةمسؾقفؿمحؿكمغفاؼةماظلـةماظجيمتلؾؼمإجؿؿاعماهلقؽةماظعاعةماظلـقيم
اظعاديمسؾكمأنمؼؿؿمتلدؼدمػذهما ظؿزاعاتمضؾؾمغفاؼةمذفرمآذارمعـماظلـةماظجيمؼؿؿمصقفامإغعؼادماهلقؽةماظعاعة.
اٌادةم22م–:مدبؿصماهلقؽةماظعاعةمباألعقرماظؿاظقةم –:م
مأ -اغؿكابماظـؼقبموأسضاءماجملؾس.
مب -تصدؼؼمايلابماًؿاعلمظؾلـةماٌاظقةماٌاضقةمومإضرارماٌقزاغقةماظلـقؼةماظجيمؼؼدعفاماجملؾس.
مج -اظـظرمسيمطاصةماظشمونماظجيمتؿعؾؼمباٌفـة .م
اٌادةم23م–:مظؾفقؽةماظعاعةمأنمتضعمغظاعاًمداخؾقاًمظؾـؼابةممبقاصؼةماظقزؼرموؼشؿؾماألعقرماظؿاظقةم –:م
مأ -ذمونماظؿؼاسدمواظضؿانماالجؿؿاسلمواظصقلمظؾصقادظةموإساغؿفؿموإديعاصفؿمسيمحياالمتماٌيرضم
أوماظؽقارثمأوماظؿقضػمسـماظعؿؾمألدؾابمضاػرة.
مب -تعقنيموهدؼدمردقمماظؿلفقؾموإسادةماظؿلفقؾمواظردقمماظلـقؼة ٌزاوظةماٌفـة.
مج -ذمونماظدساؼةماظطؾقةموأدسمتقزؼعماظعقـاتماظطؾقةماجملاغقة.
اٌادةم24م–:موؿؿعماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةماجؿؿاساًمسادؼاًمطؾمدـةمسيماظقضتماظذيمحيددهماظـظامماظداخؾل .م
اٌادةم25م–:موؿؿعماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةماجؿؿاساًمادؿــائقاًمظؾـظرمسيمأعقرمععقـة تؿعؾؼمباٌفـةمبدسقةمتقجفم
إديمأسضائفاموذظؽمبـاءًمسؾكمضرارماجملؾسمأومصرؼؼمعـ األسضاءماٌزاوظنيمالمؼؼؾمسـماًؿسموظؾـؼقبمأوم
غائؾفمسيمحاظةمشقابفمسـدماظضرورةمأن ؼدسقػامظإلجؿؿاعمعؾقـاًمأدؾابمذظؽ .م
اٌادةم26م –:م
مأ -ؼقجفماظـؼقبمأومغائؾفماظدسقةمظالجؿؿاعموؼـشرمإسيالنمبيذظؽمسيمصيققػةمربؾقيةموؼعؾيمؼمسيمبفيقم
اظـؼابةمضؾؾمأدؾقسنيمعـمتارؼخماالجؿؿاع.
مب -إذامتعذرمإجراءماظؿؾؾقغمبؽؿبمذكصقةمإديماألسضاءماٌؿاردينيمأومبعضيفؿمؼؽؿمػيكمبياظؿؾؾقغمسيـم
ررؼؼما سالنمسيمدارماظـؼابةموإحدىماظصقػماحملؾقةمبا ضاصةمإديماظؿؾؾقغمباظؽؿبماظشكصيقةم
حقـؿامأعؽـمذظؽ .م
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اٌادةم27مم–:مإذامطانماالجؿؿاعمادؿــائقاًمالميقزماظؾقثمسيمشتماٌلائؾماظجيمحصؾما جؿؿياعمعيـماجؾيفام
إالمإذامطاغتمعرتؾطةمبفامأومعؿػرسةمسـفاموذظؽمحلبمتؼدؼرمرئقسماهلقؽةماظعاعة .م
اٌادةم28م–:
مأ -المؼـعؼدمإجؿؿاعماهلقؽيةماظعاعيةمإالمحبضيقرماألطـرؼيةماٌطؾؼيةمظألسضياءمماٌيزاوظنيم،موإذاميمتؿيقصرم
ػذهماألطـرؼةمسيماٌيرةماألوديمويددماظيدسقةمناغقيةم جؿؿيامعمؼعؼيدمبعيدمزيليةمسشيرمؼقعياًممعيـم
تارؼخما جؿؿاعماألولمسؾكماألطـر،موسـدػامؼؽقنم ٌاجؿؿياعممضاغقغقياًممعفؿيامطيانمسيددماياضيرؼـمم
ويريمػذامايؽؿمسؾكماالجؿؿاساتماالدؿــائقة.
مب -تؿكذمضراراتماهلقؽةماظعاعةمباألطـرؼةماظـلؾقةمألصقاتماألسضياءماياضيرؼـمإالممإذاموردمغيصمسؾيكم
خالفمذظؽموسـدمتلاويماألصقاتمؼرجحماىاغبماظذيمؼؽقنمصقفمرئقسماىؾلة.
اٌادةم29م–:
مأ -ي يريماغؿكييابماظـؼقييبموأسضيياءماجملؾييسمبيياالضرتاعماظلييريمسيمعرطييزماظـؼابييةمأومسيماٌراطييزم
االغؿكابقةماظجيمحيددػاماجملؾسموذظؽمسيماظققمماظلابعماظذيمؼؼعمبعدماجؿؿياعمماهلقؽيةمماظعاعيةمم
اظعاديمسيماظلـةماظجيميريماالغؿكابمصقفيامموؼيدسكمماألعينيمماظعيامممظؾقضيقرمموظيفممأنمؼـقيبممسـيفمم
أحدمطؾارمعقزػلماظقزارةمسيمطؾمعرطز .م
مب -تـؿكبماهلقؽةماظعاعةمسيماجؿؿاسفاماظعاديماظذيمؼليؾؼمماالغؿكيابممىـيةممأوماطـيرممظالذيرافممسؾيكمم
االغؿكابمتؿلظػمطؾمعـفامعـمسيددممعيـمماظصيقادظةمماٌليفؾنيممالمؼزؼيدممسيددمماسضيائفاممسؾيكممسشيرةممم
وؼـؿكؾقنمعـمبقيـفؿممرئقلياًممهليامموييقزممهلياممتعيقنيممسيددممعيـمماظصيقادظةمماٌليفؾنيممٌلياسدتفاممسيم
االذرافمسؾكماالغؿكابموصرزماالصقاتموؼشرتطمسيماسضاءمىـةماالغؿكيابممواٌلياسدؼـممهلياممأنم
ؼؽقغقامعـمشتماٌرذقني.
مج -ؼؾؾغماالعنيماظعامممبقسدماالغؿكابموؼعؾيـمماجملؾيسممسيـممعرطيزممأومعراطيزمماالضيرتاعممسيماظصيقػمم
احملؾقةماظققعقةموسيمصروعماظـؼابةمسيماحملاصظاتمضؾيؾممعقسيدمماالغؿكيابممبيـالننيممؼقعياًمموتصيرفمم
خاللمػذهماٌدةمبطاضةماغؿكابمظؽؾمسضقمظفمحؼماالغؿكابمواظرتذقح.
مد -يريماغؿكابماظـؼقبموأسضاءماجملؾسمسؾكمورضؿنيمعـػصؾؿنيموصؼماألمنيقذجمماًياصمماظيذيمم
ؼؼررهماجملؾسمهلذهماظغاؼةمودبؿؿمورضةماالضرتاعمخبامتماظـؼابةموتقضعمعـمرئقسمىـةماالغؿكاب.
ػي-متػؿحمصيـادؼؼمما ضيرتاعممسيممتياممماظلياسةمماظؿاديعةممعيـممصيؾاحممؼيقممما غؿكيابمموتغؾيؼممسيماظلياسةمم
اظلابعةمعـمعلاءماظققممذاتفموتؿقديماظؾفانمسيمعراطزماالضرتاعمصرزماالصقاتموتـظؿمطؾمعـفامربضراًم
بـؿقفييةماالغؿكييابمتؼييقممبؿقضقعييفموتؾؾقغييفماديمىـييةما ذييرافمسؾييكما غؿكييابمسيماٌرطييزماظرئقلييلم
باظطرؼؼةماظجيمؼعؿؿدػاماجملؾسمهلذهماظغاؼةموتزودماظـؼابةمبـلكةمعـماحملضر .م
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مو -يييريمصييرزماالصييقاتمسيمعراطييزما ضييرتاعمسؾـ ياًمبعييدمامتيياممسؿؾقييةما غؿكييابمعؾاذييرةموتفؿييؾمأوراام
ا ضرتاعمشتماٌكؿقعةمخبامتماظـؼابيةمموشيتمماٌقضعيةممعيـممرئيقسممىـيةمما غؿكيابممطؿياممتفؿيؾمماألوراام
ـمسؾياراتمم
اًاظقةمعـماألمساءموالمهلبماألمساءمشتماٌؼروءةمأومشتماظقاضيقةمموتؾيؽمماظيجيممتؿضيؿ م
تؿـاصكمععماآلدابماظعاعةمواعاماظقرضةماظجيمتؿضؿـمأمسياءم مأطـيرممعيـمماظعيددمماٌطؾيقبممأليمعرطيزممعيـمم
اٌراطزمصقمخذمسيمػذهماياظةماظعددماٌطؾقبمعـماألمساءماألوديمباظؿلؾلؾموؼفؿؾمعامزادمسؾقف.
مز -ؼعؿربمصائز ًامسيماالغؿكابماٌرذحماظذيمحصؾمسؾكمأطـرماألصقاتمسيماٌرطزماظذيمؼـاصسمسؾقيفممسيم
اجملؾسموسيمحاظةمتلاويماألصقاتمبنيمإنـنيمأو مأطـرمعـماٌرذقنيمأليمعرطزمعـماٌراطزمصقعؿيربمم
صائزاًمعـفؿماألضدممسيماالغؿليابممظؾـؼابيةمموسيمحاظيةمماظؿلياويممسيمذظيؽممؼيؿؿممإخؿقيارمماظػيائزممسيـممررؼيؼمم
إجراءماظؼرسة .م
اٌادةم30م–:مإذامحاظتمدونماغعؼادما جؿؿاعماظلـقيماظعاممظؾفقؽةماظعاعةمزروفمادؿــائقةمؼؼرػاموزؼيرماظصيقةم
تعؿؿدماٌقزاغقةماظلابؼةمأداداًمظؾـػؼاتموؼلؿؿرماظـؼقب وػقؽاتمذبؾسماظـؼابيةمواظؾفيانماٌكؿصيةمسيموزائػفيام
إديمأنمتزولمتؾؽماظظروفمذرؼطةمأن ؼعؼدماالجؿؿاعماظلـقيماظعاممخاللمذفرمواحدمسؾكماألطـيرمعيـمتيارؼخم
زوالمتؾؽماظظروف .م
اٌادةم31م–:
مأ -حيددماجملؾسمعقسدمضؾقلمرؾؾاتماظرتذقحمٌـصيبماظـؼقيبمأومظعضيقؼةماجملؾيسمضؾيؾمعقسيدم
االجؿؿاعماظذيمدؿفريمصقفاماغؿكاباتماظـؼابةمبشفرمواحدمحبقثمؼلؿؿرمتؼدؼؿمرؾؾات اظرتذيقحم
حؿكمضؾؾمعقسدماالجؿؿاعمبلؾعةمأؼام.
مب -تؼدمماظطؾؾاتمٌؽؿبماظـؼابةمباظربؼدماٌلفؾمأومباظقدمعؼابؾمذفادةمادؿالم.
مج -ؼؿقديماظـؼقبمإسالنمأمساءماٌرذقنيماٌليؿقصنيمظؾشيروطماٌطؾقبيةمسيمعرطيمزماظـؼابيةموعراطيزم
اظػروع.
مد -إذامضييؾمسييددماٌؿؼييدعنيمسييـماظعييددماٌطؾييقبمأسؿييربماٌرذييققنماٌلييؿقصقنمظؾشييروطمصيائزؼـم
باظؿزطقةموؼؿؿمسيماالجؿؿاعماغؿكابماظعددماظؾاضلمبطرؼؼةماالضرتاعماظعادي.
اٌادةم32م–:مؼشرتطمسيمراظبماظرتذقحمظعضقؼةماجملؾسمأنمؼؽقنم –:م
مأ -سضقاًمسيماهلقؽةماظعاعة.
مب -شتمربؽقممبعؼقبةماٌـعمعـمعزاوظةماٌفـةمأومبعؼقبةمتلدؼؾقةمهرعف حؼماظرتذقح.
مج -ضدمعضكمسؾكمدبرجفمعدةمالمتؼؾمسـمزيسمدـقاتموسؾكمتلفقؾفمسيماظـؼابة عدةمالمتؼيؾمسيـم
دـؿني.
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مد -وبا ضيياصةمإديمعييامذطييرمسيماظػؼييرتنيم(أمومب)معييـمػييذهماٌييادةمؼشييرتطمسيم اٌرذييحمٌرطييزم
اظـؼقب-:
 .1أالمؼؽقنموزؼراًمساعالًمأومؼشغؾموزقػةمحؽقعقةمأومسيمػقؽة دوظقة أومعمدلةمأجـؾقة.
 .2أنمؼؽقنمضدمعضكمسؾكمدبرجفمعدةمالمتؼؾمسـمسشرمدـقات.
 .3أنمؼؽقنمضدمعضكمسؾكمسضقؼؿفمسيماظـؼابةمعدةمالمتؼؾمسـ دـؿني.
م

اظؾابماًاعس م

ذبيييؾسماظـؼابييية
اٌادةم33م –:م
مأ -ؼؿقديمذمونماظـؼابةمذبؾسمعمظػمعـمغؼقبموسشيرةمأسضياءمتـؿكيؾفؿمماهلقؽيةماظعاعيةمسؾيكماظـقيقم
اظؿاظلم–:
 أربعةمعـماظصقادظةماٌزاوظنيمأصقابماظصقدظقات.
 إنـنيمعـماظصقادظةماٌزاوظنيمأصقابماٌلؿقدسات.
 أربعةمعـماظصقادظة اٌزاوظنيماٌقزػنيمسيماٌمدلاتماظرمسقةمواألػؾقة.
مب -تؽقنمعدةمدورةماجملؾسمنالثمدـقات.
اٌادةم34م–:ميقزمإسادةماغؿكابماظـؼقبمظدورةمناغقةموالمؼعادماغؿكابفمبعد ذظؽمإالمبعدماغؼضاءمدورةمواحيدةم
سؾكماغؿفاءمعدتفماظلابؼة .م
اٌادةم35م–:مؼؽقنماجؿؿياعماجملؾيسمضاغقغقياًممحبضيقرماألطـرؼيةماٌطؾؼيةمألسضيائمفموتصيدرماظؼيراراتمبلطـرؼيةم
أصقاتماياضرؼـماظـلؾقة،موإذامتلاوتماألصقاتمرجقتماىفةماظجيمجباغؾفامرئقسماىؾلة.
اٌادةم36م–:محيددماظـظامماظداخؾلمررؼؼةماظدسقةم جؿؿاساتماجملؾيسماظعادؼيةمموا ديؿــائقةموطاصيةماألعيقرم
اظجيمتلاسدماجملؾسمسؾكمتـظقؿمأسؿاظفمومماردةمصالحقاتف وواجؾاتف .م
اٌادةم37م –:م
مأ -ؼـؿكبماجملؾسمسيمأولمإجؿؿاعمظفمعـمبنيمأسضائفمغائؾاًمظؾـؼقبموأعقـاًمظؾلر وعلاسداًمظفموأعقـياًمم
ظؾصـدواموعلاسداًمظف.
مب -ؼعنيماجملؾسمأسضاءماظؾفانماظجيمؼراػامٌلاسدتفمسيمتـظقؿمأسؿاظف.
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اٌادةم38م–:محيددماظـظامماظداخؾلمتقزؼعماألسؿالمبنيماألسضياءموررؼؼيةمإذيرافمأعينيمماظليرمسؾيكماظشيمونمم
ا دارؼةموإذرافمأعنيماظصـدوامسؾكماظشمونماٌاظقةمواٌػقضنيمباظؿقضقعمسـماجملؾسمسيماألعقرماٌاظقة.
اٌادةم39م–:م يؿؿعماجملؾسمعرةمطؾمذيفرمسؾيكماألضيؾمبيدسقةمعيـماظـؼقيبمأومغائؾيفمسيمحيالممشقابيفمأومعيـم
أعنيماظلرمسيمحالمشقابماظـؼقبموغائؾف .م
اٌادةم40م –:م
مأ -ميـؾماظـؼقبماظـؼابةموؼرأسمإجؿؿاساتماهلقؽةماظعاعيةمواجملؾيسموؼـػيذمضراراتفؿيماموؼقضيعماظعؼيقدم
اظجيمؼقاصؼانمسؾقفاموصؼاًمظؾؼقاغنيماٌرسقة.
مب -ؼؼقممغائبماظـؼقبمعؼامماظـؼقبموميارسمطاصةمصالحقاتفمسيمحالمشقابفمأومإذامتعيذرم سؾقيفماظؼقيامم
بلسؿاظفمأومإذامأغابفماظـؼقبمبذظؽ.
اٌادةم41م –:م
مأ -إذامذغرمعرطزماظـؼقبمأليمدؾبمؼؿقديمغائؾفمأسؿاظفمحؿكمعقسدمأولماجؿؿاعمسادي ظؾفقؽةمساعيةم
حقثميريماغؿكابمخؾػمظفمظؾؿدةماٌؿؾؼقةمعـماظدورة.
مب -إذامشييابماظـؼقييبموغائؾييفمٌييدةمالمتزؼييدمسؾييكمنالن يةمماذييفرمؼؼييقممعؼاعفؿييامأعيينيماظلييرمسيمرئاد يةم
اجؿؿاساتماجملؾسموتـػقذمضراراتف.
مج -إذامذييغرمعرطييزماظـؼقييبموغائؾييفمصعؾييكمأعيينيماظلييرمدسييقةماجملؾييسمظالغعؼييادمخيياللمأدييؾقمعمواحييدم
الغؿدابمغائبمغؼقبمجدؼد.
مد -إذامادؿؼالمسضقمأومسددمالمؼزؼيدمسؾيكمأربعيةمأسضياءمعيـماجملؾيسمأومذيغرتمعؼاسيدػؿممأومتعيذرم
سؾقؿمعزاوظةمسضقؼؿفؿمصقيم دسكمعيـمحصيؾمسؾيكماطـيرماألصيقاتمبعيدماظػيائزؼـمحليبمتؼليقؿاتمم
اٌادةم()33مباظؿلؾلؾم عالءماٌراطزماظشاشرةمظؾؿدةماٌؿؾؼقيةمعيـمدورةماجملؾيسموسـيمدمتلياويم
األصقاتمؼعؿربماألضدممسيماظؿكرجموإالمصياألطربمديـاًم،موإذاميمؼؽيـمػـاظيؽمعيمـمخيؾيػماظعضيقمأوم
األسضاءماظذؼـمذغرتمعؼاسدػؿمصقـؿكبمعـمخيؾػفؿمسيمأولمإجؿؿاعمسادي ظؾفقؽةماظعاعة.
ػيم-مإذامبؾغمسددماٌلؿؼقؾنيمعـماألسضاءمأوماظيذؼـمذيغرتمعؼاسيدػؿمزيليةمصيلطـرمؼعؿيربمماجملؾيسم
عـقالموسؾكماظقزؼرمدسقةماهلقؽةماظعاعةمخاللمذفرمواحدمعـمتارؼخمذغقرمآخرمتؾؽ اٌراطيمزم غؿكيابم
ذبؾسمجدؼدمظؾؿدةماٌؿؾؼقةمعـمدورةماجملؾسماظلابؼ.
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اٌادةم42م–:مؼعؿربماظعضقمصاضداًمظعضقؼؿفمبؼرارمعـماجملؾسمإذام –:م
مأ -تلخرمسـمتؾؾقةماظدسقةم جؿؿاساتماجملؾسمنيالثمعيراتمعؿؿاظقيةمبيدونمععيذرةمعشيروسةم ؼؼؾؾيفام
اجملؾس.
مب -صدرمحبؼفمضرارمتلدؼ

محيرعفمعـماظرتذحمظعضقؼةماجملؾس.

اٌادةم43م–:متشؿؾمإخؿصاصاتماجملؾسمطؾمعامؼؿعؾؼمبشمونماظـؼابةموعزاوظةماٌفـةموسؾك األخصم –:م
مأ -ذيقعما خؿصاصاتماٌـصقصمسؾقفامسيمػذاماظؼاغقن.
مب -اظـظرمسيمرؾؾاتمتلفقؾماظصقادظةموادباذماظؼراراتمبشلغفا.
مج -احملاصظةمسؾكمعؾادئماٌفـةموتؼاظقدػامواظدصاعمسـمحؼقاماظـؼابة وطراعةماٌـؿلؾنيمإظقفا.
مد -إدارةمذمونماظـؼابةموهصقؾماظردقممواظعقائدماٌلؿقؼةمهلاموادؿـؿارمأعقاهلا.
ػيم-مدسقةماهلقؽةماظعاعةمظإلجؿؿاعموتـػقذمضراراتفا .م
مو -تشؽقؾماظؾفانماٌكؿؾػةماظجيمتؿطؾؾفامعصؾقةماٌفـة.
مح -االذرتاكمسيماٌممتراتمذاتماظعالضةمباظشمونماظدوائقةماظجيمتيدسكمإظقفياماظـؼابيمةمواغؿيدابمعيـم
ميـؾفامصقفا.
مط -إصدارماظـشراتماٌفـقة.
مي -اظؿقدطمبنيمأسضاءماظـؼابةميؾمأيمعـازساتمتؿعؾؼممبزاوظةماٌفـة.
مك -وضعمأدسماظؿعاضدمبنيماظصقدظقاتموذرطاتموصـادؼؼماظؿلعني .م
اٌادةم44م–:مؼصدرماظقزؼرمبؿلقبمعـماجملؾسماظؿعؾقؿاتماظؿاظقةم –:م
مأ -هدؼدمداساتماظدواممواظعطؾةماألدؾقسقةمظؾؿمدلاتماظصقدالغقة.
مب -هدؼدما جازاتماظلـقؼةمظؾصقادظة.
مج -هدؼدمأًدعاتماٌؿقجؾفمسؾكماٌمدلاتماظصقدالغقةمسيماظظروفما دؿــائقة.
مد -هدؼييدموتلييؿقةمواغشيياءمواظغيياءمعرطييزماومعراطييزمتييدرؼبموتعؾييقؿمودبييرؼجمعليياسديماظصييقادظةمسيم
اظؼطاعماًاصمحلبماظؼقاغنيمواالغظؿةماٌرسقة .م
اٌادةم45م–:مظؾؿفؾسمأنمؼلؿلجرمأومميؿؾؽمعامحيؿاجماظقفمعـمأبـقيةموأنمؼعينيماٌيقزػنيماظالزعينيمألسؿيالم
اظـؼابةمباظرواتبمواألجقرماظجيمؼراػامتؿػؼمععمطػاءةمطؾمعقزػ .م
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اظؾابماظلادس م

اظطعـمبؼراراتماهلقؽةماظعاعة م
اٌادةم46م–:مضراراتماهلقؽةماظعاعةموماجملؾسمضابؾةمظإلسرتاضمظدىماحملاطؿماٌكؿصة .م
اظؾابماظلابع م

حؼقاماظصقادظةموواجؾاتفؿ
اٌادةم47م–:محيظرمسؾكماظصقدظلمأنم-:
مأ -ؼؽقنمعلموالًمسـمأطـرمعـمعمدلةمصقدالغقةمواحدة.
مب -ؼؿعياركمسيمصييقدظقؿفمشييتموييارةماألدوؼييةمواٌيقادماألخييرىماٌييذطقرةمسيممضياغقنمعزاوظييةمعفـييةم
اظصقدظة.
مج -ؼلييؿعؿؾمأومؼلييؿحمبادييؿعؿالماٌمدلييةماظصييقدالغقةمأومضلييؿمعـفييامعييـمضؾييؾمذييكصمآخييرمأومأطـييرم
ظعرضمبضاسؿفمأومبقعفامأومٌزاوظةمعفـةمأخرى.
اٌييادةم48م–:مسؾييكماظصييقدظلمأنمؼييدؼرموؼراضييبمبـػلييفمأسؿييالمعمدلييؿفموظييفمأنمؼعيينيمصييقدظقاًممع يـماألسضيياءم
اٌزاوظنيمؼؽقنمعلموالًمأومعلاسداًمظف .م
اٌادةم49م–:مؼعؿربماظصقدظلمعلموالًمسيمعمدلؿفمسـمأسؿالماٌلؿكدعنيمسيمإسيدادمماألدوؼيةموبقعفيامواظؿؼقيدم
بكدابماٌفـة .م
اٌادةم50م–:مسؾكمطؾمصقدظلمأنمؼؼقؿمسيماٌدؼـةمأوماظؼرؼةماظجيمتؼعمبفامصقدظقؿفمإال سيماألحيقالماًاصيةم
اظجيميقزػاماظقزؼر .م
اٌادةم51م –:م
مأ -حيظرمسؾلمأيٍمطانمتقجقفمعشرتيماظدواءمإديمعمدلةمصقدالغقةمععقـة.
مب -حيظرمسؾكماظطؾقبمأنمؼؽقنمذرؼؽاًمبشؽؾمعؾاذرمأومشتمعؾاذرمسيمأيمصقدظقةمساعة أومعليؿقدعم
أدوؼةمأومعصـعمظألدوؼةمالممتؿؾؽفمذيرطةمعلياػؿةمساعيةموؼؽيقنمهليذهماظػؼيرةم انيرمرجعيلموؼعطيكم
ظؾطؾقيبممصيرتةمديؿةمأذيفرمبعيدمغشيرمػيذاماظؼياغقنمسيماىرؼيدةماظرمسقيةم ظؿقصقيؼمأوضياسفمحليبم
أحؽاممػذهماظػرتة.
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مج -حيظرما سالنمأومضؾقلما سالنمسـمأيمدواءمسيماظصقػمواجملالتمشتماظصيقدالغقةم أوماظطؾقيةم
وسيما ذاسييةموسيماظؿؾػزؼييقنموأيمودييقؾةمإسالعقييةمأخييرىمإالممبقاصؼييةمىـييةمؼشييؽؾفاماجملؾييسم
واظقزؼرمهلذاماظغرض.
مد -حيظرمسؾكماظصقدظلمذراءمأيمدواءمإالمعـمعمدلة مصقدالغقة.
اٌادةم52م–:مسؾكماظصقدظلماالعؿـاعمسـمطؾمعزاريةمأومعضاربةموارؼةمأومورؼح ظزعالئفموطيؾمعيامعيـمذيلغفم
أنمميسمطراعةماٌفـةموآدابفا .م
اٌييادةم53م–:محيظييرمسؾييكماظصييقدظلماظدساؼييةمظـػلييفمأوما سييالنمسييـمعمدلييؿفممبييامالمؼؿػييؼمموطراعييةماٌفـييةم
وتؼاظقدػا.
اٌادةم54م–:مسؾكماظصقدظلمأنمؼؿؼقدمبؼاغقنماظـؼابةمواألغظؿةمواظؿعؾقؿاتمواظؼرارات اظصيادرةمبا مديؿـادمإظقيفم
واظؼقاغنيمواألغظؿةمواظؿعؾقؿاتماٌرسقة .م
اظؾابماظـاعـ م

اظلؾطةماظؿلدؼؾقية
اٌادةم55م–:مطؾمصيقدظلمأخيؾمبقاجؾاتيفماٌفـقيةمخالصياًمم حؽياممػيذاماظؼياغقنمأوماألغظؿيةم أوماظؿعؾقؿياتممأوم
األواعرماظصادرةممبؼؿضاهمأوماعؿـعمسـمتـػقذمضراراتماهلقؽةماظعاعيمةمأوماجملؾيسمأومأيممديؾطةمزبؿصيةممبقجيبم
ػذاماظؼاغقنمأوماضدممسؾكمسؿؾمؼـالمعـمذرفماٌفـةموآدابفامأومتصيرفمسيمحقاتيفماًاصيةمتصيرصاًممحييطمعيـم
ضدرػامومسعؿفامصنغفمؼعرضمغػلف ظقاحدةمأوماطـرمعـماظعؼقباتماظؿلدؼؾقةماظؿاظقةم –:م
مأ -اظؿـؾقف.
مب -اظؿقبقخ.
مج -اظغراعةماظـؼدؼةمعـم()50مإديم()2000مدؼـارمتدصعمظصـدواماظـؼابة.
مد -اٌـعمعـمعزاوظةماٌفـةمعمضؿاًمعدةمالمتؿفاوزمدـةمواحدة.
ػيم-ماٌـعمعـمعزاوظةماٌفـةمغفائقاًمحبؽؿمعـماحملؽؿةماٌكؿصة .م
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اٌادةم56م –:م
مأ -ؼشؽؾمذبؾسماظؿلدؼيبمعيـماظـؼقيبمرئقلياًمموانيـنيمعيـممأسضياءماجملؾيسممؼعقـفؿياماجملؾيسم صيقرم
اغؿكابفموسضقؼـمآخرؼـمؼعقـفؿاماظقزؼرمعـماظصقادظةماألسضاءمسيماظـؼابةمخياللمذيفرم عيـمرؾيبم
اظـؼقبموسؾكمأنمالمتؼؾمدرجةمأيمعـفؿامسـماظرابعةمصقؿامإذامطاغامعـماظصقادظة اٌقزػني.
مب -اذامتغقييبمأومتعييذرمحضييقرمأيمعييـمأسضيياءمذبؾييسماظؿلدؼييبمأليمدييؾبمطييان،مؼـؿييدبماظييقزؼرمأوم
اظـؼقبمحلبماالخؿصاصمعـمؼؽؿؾمتشؽقؾف.
مج -إذامتعذرمسؾكماظـؼقبمرئادةمذبؾسماظؿلدؼبمأليمدؾبمصقؼقممعؼاعفمغائؾفموانمتعذر ذظؽمؼؿقديم
اظرئادةمأطربماألسضاءمدـاً.
مد -جملؾسماظؿلدؼبمادؿدساءمخؾتمضضائلميضقرماىؾلاتمبصػةمعلؿشار.
ػيم-متـقصرمعفؿيةمذبؾيسماظؿلدؼيبمباظصيقادظةماًصقصيقنيم(سيماظؼطياعماًياصم)م.موتؾؾيغمأحؽيامم
ذباظسماظؿلدؼيبمسيمطيؾمايياالتمظؾيقزؼرممواجملؾيسمطؿيامتؾؾيغمهلؿيامأحؽياممذبياظسمماظؿلدؼيبم سيم
اظقزارة مأوماىقش .م
اٌادةم57م –:م
مأ -يقزمردمأسضاءمذبؾسماظؿلدؼبمأومأحدػؿمسـدموجقبمدؾبمعـمأدؾابمردماظؼضاة.
مب -إذامضؾؾماظردموتعذرمسؼدماىؾلةمظعدممتقصرماظـصابمؼؿؿماخؿقارماألسضياءممبيـػسمماظطرؼؼيةماظيجيمممتم
صقفاماخؿقارماألسضاءماألصؾقني.
اٌادةم58م–:مؼـظرماجملؾسمضضاؼاماٌكاظػاتمسيماألحقالماظؿاظقةم –:م
مأ -إذامتؾؼكمرؾؾاًمخطقاًمعـموزؼرماظصقةمأوماظـقابةماظعاعة.
مب -إذامحؽؿمسؾكماظصقدظلمبصقرةمضطعقةمبعؼقبةماظلفـمأومايؼماظشكصيلمألعيقرممتيسم اديؿؼاعؿفم
أومذرصفمأومطػاءتفموسؾكماظـقابةمأنمدبطرماجملؾسمبنؼؼاعمتؾؽماظعؼقبة.
مج -إذاموصؾمإديمسؾؿماجملؾسمارتؽابماظصقدظلمظؾؿكاظػاتمرشؿمسدممورود ذؽقى.
مد -بـاءًمسؾكمذؽقىمخطقةمعـمأحدماظصقادظةمأوماٌقارـني.
ػيم-مبـاءًمسؾكمرؾبمخطلمعـماظصقدظلمغػلفمإذامرأىماغفمعقضعمتفؿةمشتمربؼةمورشبمسيماظؾفقءم
إديماظـؼابة .م
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اٌادةم59م –:م
مأ -سـدمتقصرماظؼـاسةمظدىماجملؾسمبقجقدمضضقةمضدماظصقدظلمؼعنيمصقدظقاًمأومأطـر جراءمهؼقيؼم
أوظل.
مب -ؼؾؾغماحملؼؼماظصقدظلماٌشؿؽلمسؾقفمعضؿقنماألعقرماٌـلقبةمإظقفموؼلؿؿعمإديمأضقاظف.
مج -ظؾؿقؼييؼمأنمؼلييؿؿعمظؾشييفقدموؼلييؿعنيمبيياٌرتذينيمهييتماظؼلييؿموظييفمأنمؼطؾييبماٌلييؿـداتم
وتطؾقؼما عضاءمواظؽشػ.
مد -ؼرصعماحملؼؼمتؼرؼرهمإديماظـؼقبماظذيمؼعرضمبدورهمغؿقفةماظؿقؼقؼمسؾكماجملؾسماظيمذيمؼؼيررم
إدؿـاد ًامظؾؿقؼقؼمحػظماظؼضقةمأومإحاظؿفامجملؾسماظؿلدؼب.
ػيم-مظؾؿفؾسمأنمؼؽؾػماظصقدظلما جابةمسؾكماظشؽقىماومحيقؾفمعؾاذرةمجملؾسماظؿلدؼب إذامرأىم
أنماٌقضقعمالمحيؿاجمإديمهؼقؼ .م
اٌييادةم60م–:مإنمتقضييػمأوماغؼطيياعماظصييقدظلمسييـمعزاوظييةماٌفـييةمالمميـييعمعييـمرباطؿؿييفمتلدؼؾقياًمسييـمأسؿييالم
ارتؽؾفامأنـاءمعزاوظؿفماٌفـة .م
اٌادةم61م –:م
مأ -ؼؿؾيعمذبؾييسماظؿلدؼيبمسيماظؿقؼقييؼمواحملاطؿييةماظطيراماظييجيمتضييؿـمحؼيقاماظييدصاعموتييمعـم
اظعداظةموظفمأنمؼلؿؿعمظؾشفقدموانمؼطؾبمجؾؾفؿمبقادطةماظشررة.
مب -تؾؾغمعذطراتماظدسقةمواألورااماٌؿعؾؼيةمباظشيؽقىمواألحؽياممبقاديطةمأحيدمعيقزػلمماظـؼابيةمأوم
اظربؼدماٌلفؾ.
مج -إذاماعؿـييعماظشيياػدمسييـمحضييقرهمسييـماظشييفادةمأومأدديمبشييفادةمطاذبييةمصؾؿفؾييسماظؿلدؼيبممحييؼم
إحاظؿفمإديماظـقابةماظعاعةمٌعاضؾؿفمطؿامظقمصعؾمذظؽمأعاممربؽؿةمغظاعقة.
مد -ظؾصقدظلماٌشؿؽكمسؾقفمأنمؼلؿعنيممبقاممأومصقدظلمظؾدصاعمسـف.
ػي-مؼؼررمذبؾسماظؿلدؼبمغػؼاتماظشفقدموؼدصعفاماظطرفمشتماحملؼ .م
اٌييادةم62م–:مظؾؿفؾييسمبـيياءًمسؾييكمتـلييقبماجملؾييسماظؿييلدؼ

مإذامرأىمأنمػـاظييؽمأدييؾابامطاصق يةممأنمؼقضييػم

اظصقدظلماٌشؿؽلمسؾقفمعمضؿاًمسـمعزاوظةماٌفـةمحؿكمغؿقفيةماحملاطؿيةماظؿلدؼؾقيةم وهليبمػيذهماٌيدةمعيـم
أصؾماٌدةماظجيمدققؽؿممبـعفمعـمعزاوظةماٌفـةمخالهلامصقؿامإذا صدرمايؽؿممبـؾمػذهماظعؼقبة .م
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اٌادةم63م –:م
مأ -جؾلاتمذبؾسماظؿلدؼيبمديرؼةموالمييقزمغشيرماألحؽيامماظصيادرةمسـيفمإالمبعيدم اطؿليابمفاماظدرجيةم
اظؼطعقةممبقاصؼةماجملؾس.
مب -دبضعمزبابراتموإجراءاتماظؿلدؼبمسيمذيقيعمأدوارػياموعراحؾيفامظؾليرؼةماظؿاعيةم وحيظيرمسؾيكم
ذيقعمذويماظعالضةمإصشاءمػذهماظلرؼةمهتمرائؾةماظعؼاب.
اٌادةم64م–:ميؿؿعماجملؾسماظؿلدؼ

موتصدرمضراراتفمبلشؾؾقةماألصقاتموسـدماظؿلاوي ؼرجحماىاغبماظذيم

صقفماظرئقس .م
اٌادةم65م –:م
مأ -حيييؼمظؾؿشييؿؽلمواٌشييؿؽكمسؾقييفمادييؿؽـافماظؼييرارماظصييادرمسييـمذبؾييسماظؿلدؼييبمإديمذبؾ يسم
اظؿلدؼبماألسؾك.
مب -ؼؼدمماالدؿؽـافمبقادطةمأعنيمدرماظـؼابةمخاللمزيليةمسشيرمؼقعيامتؾيدأمعيـماظقيقمم اظؿياظلمظيؿػفؿم
ايؽؿمإذامطانموجاػقياًممأومتؾؾقغيفمباظربؼيدماٌليفؾمأومإؼصياظفمباظقيدمأوم إسالغيفمإذامتعيذرماظؿؾؾقيغم
عؾاذرة.
اٌادةم66م –:م
مأ -ؼمظػمذبؾسماظؿلدؼبماألسؾكمعـماظقزؼرمرئقلاًموصيقدظقنيمؼعقـفؿيماماظيقزؼرمالممتؼيمؾمدرجؿفؿيامسيـم
اظـاظـةموأربعةمصقادظةمالمتؼؾمعزاوظؿفؿمظؾؿفـةمسـمسشرمدـقاتمؼعقـفؿ اجملؾسمصقرماغؿكابف.
مب -تلريمسؾكمػذاماجملؾيسمعيـمحقيثمعدتيفموإجراءاتيفموأصيقلمردماسؿؾيارمواغؿيدابمعيـمحييؾم
ربؾمعـمؼؿغقبمأومؼؿعذرمحضقرهمعيـفؿمطاصيةماألحؽيامماٌؿعؾؼيةممبفؾيسماظؿلدؼيبمماٌـصيقصم
سـفامسيمػذاماظؼاغقن.
مج -ضراراتماجملؾسماألسؾكمتصدرمبلطـرؼةماآلراء.
اٌادةم67م–:مضراراتمذبؾسماظؿلدؼبماألسؾكمغفائقةموشتمضابؾةمظؾطعـ .م
اٌادةم68م–:مأنمتربئةماظصقدظلمعـمتفؿةمجزائقيةمالمهيقلمدونمادبياذمإجيراءاتمتلدؼؾقيةم حبؼيفمسيـماظؿفؿيمةم
غػلفا.
اٌادةم69م–:متلفؾمسيمدفؾمخاصماألحؽامماظؿلدؼؾقةماظصادرةمحبؼماحملؽقممسؾقفؿمبعد اطؿلابفاماظدرجةم
اظؼطعقةموهػظمصقرةمسـفامسيمعؾػماٌشؿؽلمسؾقفموتـػذمبقادطةماظـقابة اظعاعة.
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اظؾابماظؿادع

عقاردماظـؼابةم-مواظشمونماٌاظقة
اٌادةم70م–:متؾدأماظلـةماٌاظقةمظؾـؼابةمسيماألولمعيـمطياغقنمماظـياغلموتـؿفيلمسيمآخيمرمطيماغقنماألولمعيـمطيؾم
سام.
اٌادةم71م –:م
مأ -تؿلظػمعقاردماظـؼابةمعـم–:
 .1ردقمماظؿلفقؾمومإسادةماظؿلفقؾمسيماظـؼابة.
 .2ردقممعزاوظةماٌفـةماظلـقؼة.
 .3أيمػؾاتمأومتربساتمتردمإديماظـؼابيةمذيرؼطةمعقاصؼيةمذبؾيسم اظيقزراءممسؾقفيامإذامطاغيتم
عـمعصدرمشتمأردغل.
 .4اظغراعاتماظجيمهؽؿمبفامذباظسماظؿلدؼب.
 .5رؼعمامعقالماظـؼابةموسقائدمعشارؼعفا.
 .6بداالتماالذرتاطاتمسيمعطؾقساتماظـؼابة.
 .7وعييـمغلييؾةمالمتزؼييدمسييـم()%5معييـمدخييؾماظصييقدظلمعييـمعفـييةماظصييقدظةمحلييبماظؿؼييدؼرم
اظـفائل ظدىمدائرةمضرؼؾة اظدخؾ.
 .8ا ظؿزاعاتماٌاظقةماحملددةموصؼمأحؽامماظـظامماظداخؾلمظؾـؼابة.
 .9أيمبدلمتؿؼاضاهماظـؼابةمعؼابؾماًدعاتماظجيمتؼدعفا.
مب -هددمػذهماٌقاردموطقػقةمصرضفاموادؿقػائفامسيماظـظامماظداخؾل.
اٌادةم72م–:م م
مأ -ؼـشلمسيماظـؼابةمصـدوامظؾؿؼاسيدمموصيـدواممظؾؿيلعنيمماظصيقلمموصيـدواممتعقؼضياتمماظعفيزممواظقصياةمم
سؾييكمأنمهييددماألحؽييامماٌؿعؾؼييةمباغشييائفاموشاؼاتفيياموررؼؼييةمإدارتفيياموذييروطما غؿلييابمإظقفييام
وا ذرتاكمسيمأيٍمعـفامواظردقمماٌرتتؾةمسؾكمذظؽمودائرماألعقرماٌؿعؾؼةمبفاممبقجيبمماألغظؿيةمم
اظجيمتصدرمظؽؾمعـفا.
مب -ؼؿييقديماجملؾييسمإدارةماٌييقاردماٌاظقييةمظؾـؼابييةموصييـدواماظؿؼاسييدموصييـدواماظؿييلعنيماظصييقلم
وصـدوامتعقؼضاتماظعفزمواظقصاةموأيمصـدوامآخرمؼـشلمسيماظـؼابةموظؾؿفؾسمانمؼػقضمخطقياًمم
أؼاًمعـمصالحقاتفماحملددةمسيمػذهماظػؼرةماديمىـةمإدارةمأيمصـدوا.
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اٌادةم73م–:
مأ -ؼضعماجملؾسمسيمطؾمدـةمعقزاغقةمظؾلـةماٌاظقةماٌؼؾؾةموؼعرضفامسؾكماهلقؽة اظعاعةمظؾؿصدؼؼ.
مب -ؼضعماجملؾسمايلابماًؿاعلمظؾلـةماٌاظقةماظلابؼةمإديماهلقؽةماظعاعةمظؾؿصدؼؼ سؾقف.
مج -إديمأنمتؼرماٌقزاغقةماىدؼدةمؼؿؿماظصرفمضؿـمحدودماٌقزاغقةمظؾلـةماٌـؿفقة.
مد -إذامحاظتمزروفمادؿــائقةمدونماغعؼادماهلقؽةماظعاعةمسيمعقاسقدػاماظؼاغقغقيةم وتصيدؼؼماٌقزاغقيةم
وايلابماًؿاعلمؼليؿؿرمسيماىؾاؼيةمواألغػيامامسؾيكمأدياسماٌقزاغقيةمماظليابؼةمإديمأنموؿؿيعم
اهلقؽةماظعاعةموتؼرماٌقزاغقةماىدؼدة.
اٌادةم74م –:م
مأ -تقدعماظـؼقدمواألورااماٌاظقةمبادؿماظـؼابةمسيمعصرفمأومأطـرمؼعنيمبؼرارمعـ ذبؾسماظـؼابة.
مب -الميقزماظؿصرفمسيمذلءمعـمأعقالماظـؼابةمإالمبؼرارمعـماجملؾس.
مج -أواعرماظصرفمؼقضعفاماظـؼقبموأعنيماظصـدوامأومعـمؼـقبمسـفؿامبؼرار ماجملؾس.
مد -حيددماظـظامماظداخؾلماٌؾؾغماظذيميقزما حؿػازمبفمسيمخزاغة اظـؼابة.
ػييي-مالميييقزمإغػيياامأيمغػؼيياتمأومرواتييبمإالمعييـماالسؿؿيياداتماٌرصييقدةمهلييامسيمماٌقازغييةمويييقزم
ظؾؿفؾسمأنمؼـؼؾمزبصصاتمعـمبـدمسيماٌقازغةمإديمبـدمآخر .م
م

مو -تـظقؿمطاصةماألعقرماٌؾققثمسـفامسيمػذاماظػصؾممبقجبماظـظامماظداخؾل.
اظؾابماظعاذر

أحؽاممساعة م
اٌادةم75م–:متعػكماظـؼابةمعـمضرؼؾةماٌلؼػاتموضرؼؾةماٌعارف وعـمردقممرقابعماظيقارداتموعيـماظطقمابيعم
اظربؼدؼةمسؾكمعرادالتفا .م
اٌادةم76م–:مالمتلريمأحؽامماظؼقاغنيماًاصةمبا جؿؿاساتماظعاعةمسؾكمإجؿؿاساتماظـؼابةماظجيمتعؼدمظؾؾقثم
سيمذمونماظـؼابة.
اٌادةم77م–:مسؾكماظـقابةماظعاعةمأنمدبطرمذبؾسماظـؼابةمضؾيؾماظشيروعمسيماظؿقؼقيؼمسيم أيمذيؽقىماومادبياذمم
أيمإجراءمضدماظصقدظلموظؾـؼقبمأومعـمؼـؿدبفمأنمحيضرمذيقعمعراحؾماظؿقؼقؼموسيمحاظيةماىيرمماٌشيفقدمم
ؼؾؾغماظـؼقبمأوماجملؾسمباظلرسةماٌؿؽـةممباممتمعـ إجراءات.
م
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اٌادةم78م–:ميقزمجملؾسماظقزراءمبؿـلقبمعـماظقزؼرمحؾمذبؾسماظـؼابةمٌؼؿضقات األعـ مواظليالعةماظعاعيةم
وتعقنيمىـةمعمظػةمعـمدؾعةمأذكاصمسؾكماألضؾمعـمذويما خؿصاصمعامأعؽيـمبرئاديةماظيقزؼرممتيارسمطاصيةم
صالحقاتموعفاممذبؾسماظـؼابةموؼؽقنمضرار ذبؾسماظقزراءمضطعقاًمشتمضابؾمظؾطعـ .م
اٌادةم79م –:م
مأ -المييقزمضقيامموؿيعمغؼيابلمإالمبؼيرارمعيـمذبؾيسماظيقزراءمأومتـليقبماظيقزؼرم اٌكيؿصموعقاصؼيةم
ذبؾسماظقزراءمسؾكمغظاعفماظداخؾل.
مب -حيؾماظؿفؿعماظـؼابلمبؼرارمعـمذبؾسماظقزراءمألعقرمأعـقةموظؾلالعةماظعاعيةم وؼؽيقنمضيرارهمضطعقياًمم
شتمضابؾمظؾطعـ.
اٌادةم80م–:مؼؾؼكماجملؾسماياظلمضائؿياًمميينيمسؼيدمأولمإجؿؿياعمسياديمظؾفقؽيةماظعاعيةم وصؼياًممألحؽياممػيذام
اظؼاغقن .م
اٌادةم81م–:مإديمأنمتصدرماألغظؿةماٌـصقصمسؾقفامسيمػذاماظؼاغقن،متؾؼكمطاصةماألغظؿةماٌعؿقلمبفامسـدم
غػاذهمدارؼةماٌػعقلمطلمنامػلمصادرةممبقجؾفموذظؽمسؾكمذيقع األحقالماظجيميمؼردمبشلغفامغصمزباظػم
سيمػذاماظؼاغقنمأومضاغقنمعزاوظةمعفـة اظصقدظة .م
اٌيادةم82م–:معيعمعراسياةمعياموردمسيماٌيادةم()81مؼؾغيكمػيذاماظؼياغقنمضياغقنمغؼابيةم اظصيقادظةمرضيؿم()10مظليـةم
()1957موعامررأمسؾقفمعـمتعدؼالتموأيمتشرؼعمآخرمإديماٌدىماظذي ؼؿعيارضمصقيفمعيعمأحؽياممػيذاماظؼياغقنم
بادؿــاءمعاموردمسيمضاغقنمعزاوظةمعفـةماظصقدظة .م
اٌادةم83م–:مرئقسماظقزراءمووزؼراماظصقةمواظعدظقةمعؽؾػقنمبؿـػقذمأحؽاممػذا اظؼاغقن .م
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ضرارمرضؿم12مظلـةم1975
صادرمسـماظدؼقانماًاصمبؿػلتماظؼقاغني
بـاءًمسؾكمرؾبمدوظةمرئقسماظقزراءمبؽؿابفماٌمرخمسيم()1975/04/06مرضؿم(ن)4385/3/ماجؿؿع اظدؼقانم
اًاصمبؿػلتماظؼقاغنيمألجؾمتػلتمغصقصمضاغقنمغؼابةماظصقادظةمرضؿم()51مظلـة ( )1972وبقانمعامؼؾلم–:
"مإذامطانماظشكصماظذيمؼزاولمعفـةماظصقدظةميؿعمبنيمأطـيرمعيـمحاظيةمعيـمايياالتم اٌـصيقصمسؾقفيامسيم
اٌييادةم(/33مأ)معييـمػييذاماظؼيياغقنمطييلنمؼؽييقنمعقزػ ياًممسيمعمدلييةمرمسقييةمأومأػؾقييةموبييـػسماظقضييتمصيياحبم
علؿقدعمأدوؼةمأومصاحبمصقدظقةم–مػؾمؼؽقنمظفماًقارمسيمأنمؼرذح غػلفمظعضيقؼةماظـؼابيةمسيـمأيمصؽيةمعيـم
اظػؽاتماٌؾققثمسـفامسيمػذهماٌادةمأممأنمحؼفمسي اظرتذقحمظؾعضقؼةميبمأنمؼؼررمسؾكمأداسماظػؽةمذاتم
اظردؿماألسؾكمأوماٌؿاردة اظػعؾقة" .م
و بعدماالريالعمسؾيكمطؿيابموزؼيرماظصيقةماٌقجيفمظيرئقسماظيقزراءمبؿيارؼخمم()1975/04/03موتيدضقؼم اظـصيقصم
اظؼاغقغقةمؼؿؾنيم –:م
 -1إنماٌادةم()32معـماظؼاغقنماٌطؾقبمتػلتػامتشرتطمسيمراظبماظرتذقحمظعضقؼةمذبؾس اظـؼابيةمأنم
ؼؽقنمسضقامسيماهلقؽةماظعاعة.
 -2إنماظػؼرةم(أ)معـماٌادةم()21متـصمسؾكمأنماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةمتؿلظػمعيـم اظصيقادظةماٌليفؾنيمسيم
دفؾماظصقادظةماٌزاوظنيمواظيذؼـمأدواماظرديقمماظليـقؼةم واالظؿزاعياتمامٌاظقيةماٌليؿقؼةمضؾيؾمعقسيدم
اجؿؿاعماهلقؽةماظعاعةمبـالننيمؼقعاًمسؾك األضؾ.
 -3إنماظػؼرةم(أ)معـماٌادةم()33متـصمسؾكمأنمذبؾسمغؼابةماظصقادظةمؼؿيلظػمعيـمغؼقيبم وسشيرةمأسضياءم
تـؿكؾفؿماهلقؽةماظعاعةمسؾكماظـققماظؿاظلم–:
مأ -أربعةمعـماظصقادظةماٌزاوظنيمأصقابماظصقدظقات.
مب -نالنةمعـماظصقادظةمأصقابماٌلؿقدسات.
مج -نالنةمعـماظصقادظةماٌزاوظنيماٌقزػنيمسيماٌمدلاتماظرمسقة واألػؾقة.
وعـمػذهماظـصقصمؼؿضحمأنمواضعماظؼاغقنمضدموزعمعراطزمأسضاءمذبؾسماظـؼابةمبنيمنالث صؽاتم –:م
مأ -اظػؽةماألوديم:مأصقابماظصقدظقاتموميـؾفؿ مأربعةمعـماظصقادظة.
مب -اظػؽةماظـاغقةم:مأصقابماٌلؿقدساتموميـؾفؿمنالنةمعـماظصقادظة.
مج -اظػؽةماظـاظـةم:ماٌقزػقنمسيماٌمدلاتماظرمسقةمواألػؾقةموميـؾفؿمنالنة عـماظصقادظة .م
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طؿامأغفمأجازمٌـمؼؿعاركمعفـةماظصقدظةمأنمؼؽقنمعقزػاًمسيمعمدلةمرمسقةمأومأػؾقيةمموبيمـػسماظقضيتمصياحبم
صقدظقةمأومصاحبمعلؿقدعمأدوؼةمأيمأنميؿعمبنيماطـرمعـمحاظةمعـمػذه اياالت .م
وحقثمأنمعامؼليؿػادمعيـمذبؿيقعمغصيقصماظؼياغقنمأنمطيؾمسضيقمسيماهلقؽيةماظعاعيةمحييؼمظيفمأنم ؼرذيحمغػليفم
ظعضقؼةمذبؾسماظـؼابةمسـماظػؽةماظجيمؼـؿؿلمإظقامصننمعامؼـؾينمسؾكمذظؽمطؾفمأنماظصقدظلماظذيمؼـؿؿلمالطـيرم
عـمصؽةمعـماظػؽاتماظـالث اٌشارمإظقفامسيماٌادةم(/33أ)مؼؽقنمظفماًقارمسيمأنمؼرذحمغػلفمسيـمصؽيةمواحيدةم
عـمػذه اظػؽاتمبؼطعماظـظرمسـمعؼدارماظردؿماظلـقيماٌؽؾػمبؿلدؼؿفموسـماٌؿاردةماظػعؾقيةمأليم عيـمػيذهم
اظػؽات .م
ػذامعامغؼررهمسيمتػلتماظـصقصماٌطؾقبمتػلتػا م
صدر بؿارؼخم()1957/04/09
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غظاممرضؿم45مظلـةم 1974م
اظـظامماظداخؾلمظـؼابةماظصقادظة م
سيماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقةم

(*)

م

اظػصؾماألول م

أحؽييييييييييييياممساعييييييييييية م
اٌادةم–:1مؼلؿكمػذاماظـظام(ماظـظامماظداخؾلمظـؼابةماظصيقادظةمظعيامم)1974موؼعؿيؾمبيفم بعيدمذيفرمعيـمتيارؼخم
غشرهمسيماىرؼدةماظرمسقة .م
اٌادةم2م–:م ؼطؾؼمػذاماظـظاممسؾيكمذيقيعماظصيقادظةماٌليفؾنيمظيدىمغؼابيةماظصيقادظةمسيمماٌؿؾؽيةماألردغقيةم
اهلامشقة .م
اظػصؾماظـاغل م

اهلقؽيييةماظعاعييية م
اٌادةم3م–:مسؾكمطؾمصقدظلمأنمؼؽقنمعلفالًمسيماظـؼابيةموعرخصياًممعيـمماظيقزارةمضؾيؾمأنممييارسماٌمفـيةمسيم
اٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة .م
اٌييادةم4م–:مؼييـظؿماجملؾييسمدييفالًمبلمسيياءماظصييقادظةماٌلييؿقحمهلييؿممبؿاردييةماٌفـييةمعلؾليالًمحلييبمتييارؼخم
اظؿلفقؾ .م
اٌادةم5م –:م
مأ -ؼـظؿماجملؾسمجدوالًمدـقؼاًمعرتؾاًمحلبمايروفماألجبدؼةمبلمساءماظصقادظةماٌزاوظنيموجيدوالًمم
ممانالًمبلمساءماظصيقادظةمشيتماٌيزاوظنيمبشيرطمأنممالمؼيدرجمسيمأيمعيـمماىيدوظنيمإالمعيـمأدىم
اظردقمماٌؿقؼؼةمظغاؼةم(28مذؾاط)معـمذظؽماظعام.
مب -ؼرصعمػذانماىدوالنمإديماظقزؼرمظؾـشر مسيماىرؼدةماظرمسقة.
مج -ؼؾؾغماىدوالنمبعدماظـشرمسيماىرؼدةماظرمسقةمإديمغؼابةماألرؾاءمأومأيمػقؽة رؾقةمأخيرىمبؼيرارم
عـماجملؾس.
مد -ؼدرجمسيمجداولمعؾقؼةمأمساءمعيـمؼليددونماظرديقممبعيدمذظيؽماظؿيارؼخموؼليريمسؾقفيامغػيسم
األحؽامماظجيمتلريمسؾكماىدولماألصؾل.
ػي-محيؼمأليمسضقمعـمأسضاءماظـؼابةما رالعمسؾكماىداولماٌـظؿةمحلبمأحؽاممػذه اٌادة .م
-------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------- ---------------------------------------

(*) نشز هذا النظام في الصفحة ( )842من العدد ( )2494من الجزيدة الزسمية الصادرة بتاريخ (.)1974/06/01
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اٌادةم6م–:مميـعماظصقدظلماٌقضقفمسـممماردةماٌفـةمعمضؿاًمبؼرارمعـماجملؾس اٌشارطةمسيماجؿؿاساتم
اهلقؽةماظعاعةمطؿامؼػؼدمسضقؼؿفمسيماجملؾسمواظؾفانمرقؾة اظدورةماالغؿكابقةمإذامطانمسضقاًمصقفا .م
اٌادةم7م –:م
مأ -تعؼدماهلقؽةماظعاعةمظـؼابةماظصقادظةماجؿؿاسفاماظلـقيماظعاديمسيماظـصػماألول عـمذفرمغقلان.
مب -ؼقضعماألسضاءماياضرونمسؾكمدفؾمخاصمؼعيدهمذبؾيسماظـؼابيةمؼيدونم صقيفمأعينيماظليرمربضيرم
اىؾلةمواظؼراراتماظجيمتؿكذػاماهلقؽةماظعاعةمسيماجؿؿاساتفا اظلـقؼةماظعادؼةموا دؿــائقة.
اظػصؾماظـاظث م

ذبيييؾسماظـؼابيييية م
اٌييادةم8م–:مؼؿييقديماجملؾييسمذييمونماظـؼابييةموصييؼمأحؽيياممضاغقغفيياموأغظؿؿفيياموظييفمأنمؼعينيمماظؾفييانماظضييرورؼةم
ألسؿاظفمسؾكمأنمتـؿفلمعدةمػذهماظؾفانمباغؿفاءمعدةماجملؾسماظيذيم سقـفيامأمومباغؿفياءماٌفؿيةماظيجيماغؿيدبتم
هلا .م
اٌادةم9م–:مؼعؼدماجملؾسمجؾلاتفماظعادؼةمعرةمسؾكماألضؾمطؾمذفرمويؿؿعمسيمجؾلات شتمسادؼةمبدسقةم
عـماظـؼقبمأومغائؾفمسيمحاظةمشقابفمأومبطؾبمأربعةمعـمأسضائفموؼعني اظـؼقبمأومغائؾفمسـدمشقابفمتارؼخموربؾم
اغعؼادػا .م
اٌادةم10م–:مؼعنيماظـؼقبمباظؿشاورمععمأعنيماظلرمجدولمأسؿالماىؾلاتماظعادؼة وظؾـؼقبموذبؾسماظـؼابةم
إضاصةمعادةماومعقادمعلؿعفؾةمإديمجدولماألسؿال .م
اٌادةم11م–:مؼؼقمماظـؼقبمومأعنيماظلرمبنردالمجدولمأسؿالماىؾلاتماظعادؼةمظؽؾمعـ األسضاءمضؾؾمعقسدم
االجؿؿاعمبـالنةمأؼاممسؾكماألضؾمأعاماالجؿؿاساتمشتماظعادؼةمصقؿؿ إبالغماظدسقةمظعؼدػامباظلرسةماٌؿؽـة .م
اٌادةم12م–:مسؾكمطؾمسضقمعـمأسضاءمذبؾسماظـؼابةمحضقرمإجؿؿاساتماجملؾسمسيماظقضيتم اٌعينيمومأنمالم
ؼرتكما جؿؿاعمضؾؾمرصعفمعـمضؾؾماظـؼقيبمأومعيـمؼؼيقممعؼاعيفمسيمرئاديةمما جؿؿياعمإذامطيانمذظيؽمؼيمنرمسؾيكم
اظـصابموؼلؿــكمعـمذظؽماألحقالماظطارئةماظجيمؼؼؾؾفا اجملؾس .م
اٌادةم13م–:مإذامرشبمأحدمأسضاءماجملؾسمتؼدؼؿمإضرتاحمضؾؾمعقسدماىؾلةمصعؾقفمأن ؼؼدعفمخطقاًمظؾـؼقبم
أومغائؾفمسيمحاظةمشقابفماظذيمؼؿقجبمسؾقفمسرضفمسؾكماجملؾسمظؾؾت صقفمبلولمجؾلةمتاظقة .م
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اٌادةم14م–:ممإذاماعؿـعماظعضقمسـمتؾؾقةماظدسقةمظـالثمجؾلاتمعؿؿاظقةمدونمسذرمعشروع صقعؿيربمعليؿؼقالًممبؼيرارم
عـماجملؾسموسؾكمأعنيماظلرمإخؾارهمخطقاًمبذظؽموسؾكماجملؾسمسي ػذهماياظةمتطؾقؼمأحؽاممضاغقنمغؼابةم
اظصقادظةماظلاريماٌػعقلموإذامطانمظؾعضقمسذر عشروعمصعؾقفمإردالمطؿابمبذظؽمإديماظـؼقب.
اٌادةم15م–:مؼؼقمماظـؼقبمباظدصاعمسـمحؼقاماظـؼابةمظدىمطاصةماظيدوائرماٌكؿصيةمموظيفم تليقؼةماظـزاسياتمبينيم
اظصقادظةمدونماظؾفقءمإديما جراءاتماظؿلدؼؾقة .م
اٌادةم16م–:م ؼؼقممغائبماظـؼقيبمبلسؿيالماظـؼقيبمسيمحاظيةمشقابيفمأومإذامرؾيبمعـيفماظـؼقيبم ذظيؽمطؿيامؼؼيقمم
علاسدمأعنيماظلرممبعاوغةمأعنيماظلرموؼـقبمسـفمسيمحاظةمشقابفموطذظؽ ؼؼقممعلياسدمأعينيماظصيـدواممبعاوغيةم
أعنيماظصـدوامسيمسؿؾفموؼـقبمسـفمسيمحاظةمشقابف.
اٌيادةم17م–:مظؾؿفؾيسمإصييدارمذبؾيةمأومعطؾقسييةمدورؼيةمتؿػييؼموشاؼياتماظـؼابييةموظيفمأنمؼعينيم رئيقسماظؿقرؼييرم
واحملررماٌلمول .م
اظػصؾماظرابع م

اظؾفيييانماظػرسقييية
اٌادةم18م –:م
مأ -ؼعنيمذبؾسماظـؼابةمسيمبدءمدورتيفمحقـؿيامؼيرىمضيرورةمظيذظؽمىيانمصرسقيةمعيـمبينيم اظصيقادظةم
اٌييزاوظنيمظغاؼيياتمتييلعنيماالتصييالمبيينيماظـؼابييةموذيقييعماظصييقادظةموتـػق يذممعؼرراتفييامواظـظييرمسيم
ذموغفاموعصايفاموييقزمظؾؿفؾيسمعيـحمػيذهماظؾفيانماظصيالحقاتماظيجيم ؼراػيامظغاؼياتمهؼقيؼم
أػدافماظـؼابةموهؿؾمعلؽقظقاتفامسيمطاصةمأسباءماٌؿؾؽة.
مب -طؿامحيؼمظؾؿفؾسمتشؽقؾمىانمإدارؼةمونؼاصقةموعاظقيةموىـيةمٌراضؾيةمامألديعارمموىـيةمظؾشيؽاومىم
وأيمىانمأخرىمعـمبنيماظصقادظةماألسضاءماٌيزاوظنيمحليؾؿامتؼؿضيقفممعصيؾقةماظـؼابيةموتـظيقؿم
أسؿاهلا.
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اظػصؾماًاعس م

اظشمونماظداخؾقةمواٌاظقةمظؾـؼابة
اٌادةم19م–:مسيمأولمجؾلةمؼعؼدػاماجملؾسماىدؼدمؼلؾؿمأعنيماظلرموأعنيماظصـدوامسيماجملؾيسماظليابؼم
ذيقعماظلفالتمواحملػقزاتمإديمخؾػقفؿاممبقجبمربضرمتلؾقؿمؼقضعفمأعني اظلرموأعنيماظصـدواماظعاعالنم
واظلابؼان .م
اٌادةم20م–:مألعنيماظلرمأنمؼقضعماٌرادالتماٌؿعؾؼةمباظصقادظة .م
اٌادةم21م–:مؼشرفمأعنيماظلرمسؾكماٌعاعالتماظؼؾؿقةموتـظقؿموضؾطمععاعالتماظـؼابة وتدوؼـفامسيماظلفالتم
اآلتقةم –:م
مأ -دفؾماألداسماظذيمؼدونمصقفمبلرضاممعؿلؾلؾةمخالصةمذيقعماظعرائضماٌؿعؾؼة باظشؽاوىماظيجيم
ترصعمإديماجملؾس.
مب -دفؾمتدونمصقفمبلرضاممعؿلؾلؾةماظردائؾمواألورااماظجيمتصدرمسـماظـؼابة.
مج -دفؾمتدونمصقفمبلرضاممعؿلؾلؾةماظردائؾمواألورااماظقاردةمظؾـؼابة.
مد -اظلفؾماظذاتلماظذيمتدونمصقفمحلبمتارؼخماالغؿليابمأمسياءماظصيقادظةماٌـؿليؾنيممظؾـؼابيةمعيعم
بقاغاتمواصقةمسـماظشيفاداتمواألظؼيابماظعؾؿقيةمواظرتاخيقصماظصيادرةمسيـموزارةمماظصيقةممبزاوظيةم
اٌفـةمطؿامحيؿػظم اجملؾيسمبلضيابتموبطاضياتمخاصيةمتيؾنيمتيقارؼخمتليدؼدمماظرديقمماٌليؿقؼةم
ظؾـؼابةمورضؿموتارؼخماهلقؼةماظشكصيقةمأوم مجيقازماظليػرمعيعمصيقرةمممشليقةم ظؽيؾمعـؿليبموخالصيةم
األحؽامماظؼطعقةمواظقضائعماظجيمؼلؿـدمإظقفامسـدماظؿلفقؾمظؽؾمسضق عـماألسضاء.
ػي-مدفؾماظصقادظةماٌزاوظنيماظذيمؼـظؿمسؾكمأدادفماىدولماظلـقيمبلمساءماظصقادظة اٌزاوظنيم
ودفؾماظصيقادظةمشيتماٌيزاوظنيم ماظيذيمؼيـظؿمسؾيكمأداديفماىيدولماظليـقيمبلمسياءم اظصيقادظةمشيتم
اٌزاوظني .م
مو -دفؾماظؼراراتموضؾطماىؾلاتماظجيمتعؼدػاماهلقؽةماظعاعة.
مز -دفؾماظؼراراتموضؾطماىؾلاتماظجيمؼعؼدػامذبؾسماظـؼابة.
مح -دفؾماٌؽؿؾةمودفؾماظعفدةماظـابؿة.
مط -أيمدفالتمأخرىمؼؼؿضقفامضؾطموتـظقؿمأسؿالماظـؼابة.
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اٌيادةم22م–:مؼؽيقنمأعينيماظصيـدوامعليموالًممسيـمعراسياةمعطابؼيةماٌصيروصاتمظؾؾـيقدماظيقاردةم سيماٌقازغيةم
وضراراتماجملؾسموسؾقفمإرالعماجملؾسمسؾكموضعماظـؼابةماٌاظلمطؾمذفر .م
اٌادةم23م–:مؼعدمأعنيماظصـدوامعشروعمعقازغةماظليـةماٌاظقيةماٌؼؾؾيةمظعرضيفامسؾيكم اجملؾيسمومإضرارػيامعيـم
ضؾؾفممتفقداًمٌـاضشؿفامومإضرارػامعـمضؾؾماهلقؽةماظعاعة .م
اٌادةم24م–:مربادبماظـؼابةمبنذرافموعراضؾةمأعنيماظصـدوامعؽؾػمبادؿقػاءمأعقالماظـؼابةموسؾقفمأنمميليؽم
دصييرتمصييـدوامؼلييفؾمصقييفمذيقييعماٌؼؾقضيياتمواٌييدصقساتموانمحيػييظمسيممعؾييػمخيياصمذيقييعماظقنييائؼم
واٌلؿـداتماٌـؾؿة مظؾؼققدمايلابقةموؼـظؿمسيمطؾمذفرمبقاغيماًمباظقضيعماٌياظلمؼؼيدممألمعينيماظصيـدوامحؿيكم
إذامطانماظؾقانمصقققامؼقضعفمبا ذرتاكمعع اظـؼقبمأومغائؾفمسيمحالمشقابف .م
اٌادةم25م–:
مأ -سؾكمربادبماظـؼابةمأنمؼعطلمبؽؾمعيامؼؼؾضيفموصيالًممعيـمدصيرتمذيمأروعيةمذاتمأرضيامم عؿلؾليؾةم
وأنمحيػظمأعقالماظـؼابةمسيماظؾـقكماظجيمؼعؿؿدػاماجملؾس.
مب -الميقزمظؾؿقادبمأنمحيؿػظمسيمصـدوضفمبلطـرمعـمزيلنيمدؼـار ًا.
مج -يبمسؾكماحملاديبمأنمؼؼيدممطػاظيةمعيـمطػقيؾمعؾيلءممبؾؾيغمأظيػمدؼـيارمتيـظؿمظيدىمطاتيبم
اظعدل.
مد -ؼؼقممعلاسدماحملادبممبلاسدةماحملاديبمسيمتـظيقؿماٌعياعالتمايليابقةموظؽيـمالم ييقزمظيفمم
اظؼؾضمومإسطاءماظقصقالتمإالمسيمشقابماحملادبموبنذنمعيـماجملؾيسموسؾقيفمأنمؼؼيدمم طػاظيةم
مبؾؾغمعائجيمدؼـارمعـظؿةمظدىماظؽاتبماظعدل.
اٌادةم26م–:ميريمطؾمدقبمعـمأعقالماظـؼابةممبقجبمذيقؽمؼـظؿيفماحملاديبموؼقضعيفماظـؼقيبممأومغائؾيفم
سيمحالمشقابفمومأعنيماظصـدوامأومغائؾفمسيمحاظةمشقابف .م
اٌادةم27م–:مؼعنيماجملؾسمعدضؼمحلاباتموعلؿشاراًمضاغقغقاًمظؼاءمأتعابمؼؿػؼمععفؿا سؾقفا .م
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اظػصؾماظلادس م

حؼقاموواجؾاتماظصقادظيييية م
اٌادةم28م–:متؼقمماظـؼابةمضؿـماخؿصاصاتفامحبؿاؼةمعصياحلمأسضيائفامواظيدصاعمسيـفؿمضيدم أيمزؾيؿمأومحقيػم
ؼصقؾفؿمصقؿامؼؿصؾمبعؿؾفؿماٌفينمطؿامتؼدممهلؿماظدسؿمسيمطؾمعامؼؿعرضقن ظفمعـمصعقبات .م
اٌادةم29م–:مسؾكماظصقدظلمأنمؼؿؼقدمسيمذيقعماظظروفممبؾادئماظشرفمواالدؿؼاعة واحملاصظةمسؾكمعؾادئم
اظصقدظةموتؼاظقدػاماٌؿعارفمسؾقفا .م
اٌادةم30م–:مسؾكماظصقدظلماحرتامماظـؼابةموتـػقذمضراراتفاموا جابيةمسؾيكمأيممععؾقعياتمأومإؼضياحاتمؼطمؾؾفيام
اجملؾسمضؿـماخؿصاصاتماظـؼابة .م
اٌادةم31م–:مؼراسلماظصقدظلمآدابماٌفـةموصؼماظددؿقرماظذيمدقصدرمهلذهماظغاؼيةمموؼؿؼقيدمباألمديعارماٌؼيررةم
دونمزؼادةمأومغؼصان .م
اٌادةم32م–:مسؾكماظصقدظلماٌلمولمسيـمأيممعمدليةمصيقدالغقةمعراسياةمأوضيامتماظيدوامم واظعطؾيةماألديؾقسقةم
اظجيمحيددػاماظقزؼرمبؿـلقبمعـماجملؾسمعـمحنيمإديمآخر .م
اٌادةم33م–:م سؾكماظصقدظلمأنمؼؾؾغماظـؼابيةمسـيدمديػرهمٌيدةمرقؼؾيةمأومظؾدراديةموسـيدممسقدتيفمطؿيامسؾقيفمأنم
خيربػامبليمتغقتمظعؿؾفمأومسـقاغف .م
اٌادةم34م–:مسؾكماظصقدظلماظذيمؼرشبمسيمتركمعلموظقاتفمسـمأيمعمدلةمصيقدالغقةمؼعؿيؾم صقفيامأومهقؼيؾم
تؾؽماٌلموظقةمعـمربؾمآلخرمأنمؼؾؾغماظـؼابةمسـمرشؾؿفمػذهمضؾؾمذفرمعـ اٌقسدماحملددمظذظؽ .م
اٌادةم35م–:مسؾكماظصقدظلماٌعنيمالدارةمعمدلةمصقدالغقةمأنمؼؾؿزممباظقاجؾاتماٌفـقة واٌليؾؽقةماٌؾؼياةم
سؾكمتؾؽماٌمدلةممبقجبمضاغقنمغؼابةماظصقادظةماظـاصذماٌػعقلمأو أيمأغظؿيةمأومتعؾقؿياتمصيادرةممبؼؿضياهم
أومددؿقرمآدابماٌفـةموؼعؿربمعلموالًمسـمأي إخاللمبفذهماظقاجؾات .م
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اٌادةم36م–:
مأ -حيظرمسؾكمعلؿقدعماألدوؼةمأومعصـعماألدوؼةمبقعماظدواءمظعقاداتماألرؾاء اًصقصقني.
مب -ؼلؿحمظؾصقدظقاتم إسطاءمخصؿمخياصمظؾطؾقيبمسؾيكماألديعارماٌؼيررةمظؾفؿفيقرموصيؼماألصيقلم
اظقاردةمسيمددؿقرمآدابمعفـةماظصقدظةموؼـطؾؼمػذامأؼضامسؾكمذيقعمأصرادماٌفـماظطؾقة.
مج -ؼلييؿحمظؾصييقدظقاتمإسطيياءمخصييؿمالمؼؿفيياوزمم(م)%10مسؾييكماألدييعارماٌؼييررةمظؾفؿفييقرمالصييقابمم
احملالتماظؿفارؼةماٌرخصمهلامبؾقعماألدوؼة.
مد -ؼلؿحمظؾصقدظقاتمإسطاءمخصؿمخاصمسؾكماألدعارماٌؼررةمظؾفؿفقرمظؾـؼاباتماظعؿاظقيةم واٌفـقيةم
واىؿعقاتماًتؼةمواظشرطاتمبـاءمسؾكماتػاامعلؾؼمبنيمتؾؽماهلقؽاتموذبؾس اظـؼابة.
اٌادةم37م –:م
مأ -الميقزمأليمصقدظلمأومصاحبمعمدلةمصقدالغقةمأومظؾؿلمولمسـفامأنمؼروجمصيـاسؿفم مأومبضياسؿفم
سـمررؼؼما سالنمواظـشرماٌضيؾؾمأومأنمؼليعكممبصيقرةمعؾاذيرةمأومسيـمررؼيؼماظقديطامءمىؾيبم
اظزبائـ.
مب -الميقزمإرالضياًمما سيالنمسيـمأيمدواءمديقاءمباىرائيدمأومدورماظليقـؿامأومبيليم وديمقؾةمأخيرىمإالم
وصؼاًمألحؽامماظؼاغقن.
اٌادةم38م –:م
مأ -أسؿالماظدساؼةماظطؾقةمواظرتوؼجمظؾدواءمػلمعـمحؼقاموواجؾات معليؿقدساتموعصياغعم األدوؼيةم
احملؾقةموربصقرةمبفا.
مب -يبمأنمؼلؿفدفمتقزؼعماظعقـاتماظطؾقةماجملاغقةمتعرؼػماألرؾاءمسؾيكماظيدواءم محبقيثم المييقزم
ادؿعؿاهلامطقدقؾةمظألشراءمأوماظؿشفقعمسؾكموصػمأدوؼةمععقـةمالدؾابمشتمسؾؿقة أومعقضقسقة.
مج -ظؾؿفؾسممبقاصؼةماظقزؼرمإصدا رماظؿعؾقؿياتماظيجيمهيددمأديسمتقزؼيعماظعقـياتماظطؾقيةمماجملاغقيةم
وطؿقةمادؿتادػا.
مد -اظصييقدظلماٌلييمولمسيمأيمعلييؿقدعمأومعصييـعمأدوؼييةمػييقماٌؽؾييػمهييتمرائؾييةماٌلييموظقةمم
اظؿلدؼؾقةممبراضؾةمتطؾقؼماألديسمواظؿعؾقؿياتماٌؼيررةمظؿقزؼيعماظعقـياتماظطؾقيةماجملاغقيةمموادبياذم
ا جييراءاتماظالزعييةماظييجيمتضييؿـماظؿييزاممعييقزػلماظدساؼييةماظعيياعؾنيمسيماٌلييؿقدعمأومماٌصييـعم
اظقاضعمهتمعلموظقةمتؾؽماألدسمواظؿعؾقؿات.
اٌادةم39م–:م سؾيكماظصيقدظلمإبيالغماظـؼقيبمأومأيمسضيقمسيمذبؾيسماظـؼابيةمخطقياًممبؽيؾمعيامؼصيمؾمظعؾؿيفمعيـم
زباظػاتمتللءمإديمعلؿقىماٌفـةمومسعؿفا.
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اٌادةم40م–:مسؾكماظصقدظلمعراساةمحؼقاماظزعاظةمسيمسالضؿفمععمأسضاءماظـؼابةموطاصةماٌفـماظطؾقةماألخرىم
وانمالمؼصدرمسـفمعامؼللءمإظقفؿمعادؼاًموععـقؼ ًا.
اٌادةم41م–:متصدرماظـؼابةمػقؼاتمظألسضاءمعؼابؾمردؿمعؼدارهمدؼـارمأردغلمظؽؾمػقؼة .م
اظػصؾماظلابع م

أحؽامماظؿؿرؼـ م
اٌادةم42م–:متـطؾؼمػذهماألحؽاممسؾكماظؿؿرؼـماٌؼررمسيمضاغقنماظـؼابةمواظذيمؼؿؿمسي اٌؿؾؽة .م
اٌيادةم43م–:مهيؿػظماظـؼابييةمبليفؾمعمضييتمؼليفؾمصقيفماظصييقادظةموريالبماظصييقدظةماٌؿؿيرغنيممسيماٌؿؾؽييةم
بلرضامموسيمصقائػمعؿلؾلؾة .م
اٌادةم44م–:مسؾكمطؾمعـمؼرشبمسيماظؿؿيرؼـمسيماٌؿؾؽيةمأنمؼؼيدممرؾؾياًممخطقياًممإديماظـؼابيةممظؿليفقؾفمظيدؼفام
عمضؿاًممبامؼؾلم –:م
مأ -طؿابمعـمأحدماظصقادظةماٌلفؾنيمسيمدفؾماظصقادظةماٌزاوظنيمواظذؼـمعضكمسؾكممماردؿفؿم
ظؾؿفـةمعدةمالمتؼؾمسـمدـؿنيمؼشعرماظـؼابةمبؼؾقلماٌؿؿرنمسيماظصيقدظقةم اٌليمولمسـفياموهيتم
إذراصفموعلموظقؿفمععمعقاصؼةماظقزؼرمسؾكمذظؽ.
مب -ونقؼةمعصدضةمتـؾتمدرادؿفمسيمإحدىمطؾقاتماظصقدظةماٌعرتفمبفامأومدبرجفمعـفا.
مج -تعفداًمبلنمؼؾؿزمموؼؿؼقدمبؽاصةماظقاجؾاتموا ظؿزاعاتماٌرتتؾيةمسؾيكماظصيقادظةم اٌيزاوظنيمسيمأيم
أسؿالمتقطؾمإظقفمعـمضؾؾماظصقدظلماظذيمؼؿؿرنمهتمإذراصف.
مد -إؼصاالًمعـماظـؼابةمبدصعماظردقمماٌؿقجؾةمسؾكماظصقدظلماٌؿؿرن.
ػي-مصقرتنيممشلقؿنيمظطاظبماظؿؿرؼـم(4مم6مدؿ) .م
اٌادةم45م–:مسيمحالماطؿؿالماظشروطماٌؾقـةمأسالهمؼؼررمذبؾسماظـؼابةمتلفقؾماٌؿؿرن سيمصققػةمعلؿؼؾةم
عـماظلفؾماٌمضتمؼدونمصقفامطاصةماظؾقاغاتماٌؿعؾؼةمبفمخاللمصرتة اظؿؿرؼـ .م
اٌادةم46م–:مظؾؿؿؿرنما غؿؼالمعـمصقدظقةمألخرىم طؿالمصرتةماظؿؿرؼـمداخؾماٌؿؾؽة ذرؼطةمأنم –:م
مأ -ؼشعرماظـؼابةمبذظؽمخطقاًمعرصؼياًممإذيعارهمبؽؿيابمعيـمماظصيقدظلمماٌليمولمسيماظصيقدظقةمماىدؼيدةم
ؼؿضؿـمعقاصؼؿفمسؾكماغؿؼالماٌؿؿرنم طؿالمصرتةماظؿؿرؼـمهتمإذراصف وعلموظقاتفمععمعقاصؼةم
اظقزؼرمسؾكمذظؽ.
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مب -ؼؼدممسيمحقـفمأومسيمعامبعدمطؿاباًمعـماظصيقدظلماٌليمولمسيـماظصيقدظقةماظليابؼةم ؼؿضيؿـمسيددم
اظلاساتماظجيمضضاػاماٌؿؿرنمهتمإذيراصفموعيدىمإظؿزاعيفمباظقاجؾياتماٌليؾؽقةم سيماألسؿيالمم
اظجيمأوطؾتمإظقفمخاللمتؾؽماظػرتة.
اٌادةم47م–:مبعدمإطؿالمصرتةماظؿؿرؼـماظؼاغقغقة،متصدرماظـؼابةمإديماظصقدظلماٌؿؿرن ذفادة مبيذظؽمإديؿـاداًمم
إديماظؾقاغاتماٌدوغةمظدؼفامسيماظلفؾماٌمضتماًاصمباظصقادظة اٌؿؿرغني .م
اٌادةم48م–:مظؾؿفؾسمسـدماحؿلابمصرتةماظؿؿرؼـماظجيمضضاػاماٌؿؿرنمسيدممضؾيقلمأيممعيدةم معـفيامسيمحيالم
إخالظفمباظقاجؾاتماٌلؾؽقةماٌرتتؾةمسؾقفمخاللمتؾؽماٌيدةموييبمسيم ػيذهماياظيةمضضياءمصيرتةمأخيرىمسيمم
اظؿؿرؼـمبدالًمعـماٌدةماٌشطقبة .م
اٌادةم49م –:م
مأ -ؼلؿقصكمردؿماغؿلابمعؼدارهمزيلةمسشرمدؼـاراًمأردغقاًمممـمؼلفؾمألولمعرةمسي اظـؼابة.
مب -ؼلييؿقصكمسـييدمإسييادةماظؿلييفقؾمسيماظـؼابييةمردييؿمؼليياويماظردييؿماظييذيمؼلييؿقصكمعييـماظصييقدظل
اٌلفؾمسيمدفؾماظصقادظةمشتماٌزاوظنيمعضروباًمبعيددمديـقاتماالغؼطياعمسـيدمدصيعماظرديقمم
سؾكمأنمالمؼؼؾماظردؿمسـمعائةمدؼـارمأردغل.
مج -ؼلؿــكمعيـمرديؿمإسيادةماظؿليفقؾماظصيقادظةماظيذؼـمؼـؼطعيقنمسيـمأداءماظرديؿماظليـقيم بليؾبم
عؿابعؿفؿمظدرادؿفؿماظعؾقامسؾكمأالمتزؼدمعدةماالغؼطاعمسـمعدةماظدرادة.
اٌادةم50م–:مؼلؿقصكمردؿمإغؿلابمعؼدارهمدؼـارانمعـماٌؿؿرن .م
اٌادةم51م –:م
مأ -ؼلؿقصكمردؿمدـقيمعـماظصقدظلماٌلفؾمسيمجدولماظصقادظةماٌزاوظنيمعؼدارهم–:
 .1دؿقنمدؼـار ًامظؾصقدظلماظذيمميؾؽمعلؿقدعمأدوؼة.
 .2سشرونمدؼـاراًمظؾصقدظلماظذيمميؾؽمصقدظقة.
 .3سشرةمدغاغتمعـماظصقادظةماآلخرؼـ .م
اٌادةم52م–:مؼلؿقصكمردؿمدـقيمعـماظصقدظلماٌلفؾمسيمجدولماظصقادظةمشتماٌيزاوظنيمعؼيدارهمزيليةم
سشرمدؼـياراًم.موؼليؿقصكمرديؿمإسطياءمأومتصيدؼؼمأيمذيفادةمأومونقؼيةمأومعليؿـدمعيـمضؾيؾماظـؼابيةمعؼيدارهمدؼـيارم
أردغلمظؾـلكةماألوديموغصػمدؼـارمسـمأيمغلكةمأخرىمعفؿامتعددتماظـلخ .م
م
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غظاممرضؿم46مظلـةم 1974م

غظامماظؿؼاسدموماظضؿانماالجؿؿاسلمظؾصقادظة م
اظػصؾماألول م
عقادمساعة
اٌادةم1م–:مؼلؿكمػذاماظـظامم(غظامماظؿؼاسدمواظضؿانماالجؿؿاسلمظؾصقادظةمظلـةم،)1974موؼعؿؾمبفمبعيدمذيفرم
واحدمعـمتارؼخمغشرهمسيماىرؼدةماظرمسقة .م
اٌادةم2م –:م
ؼؽقنمظؾعؾاراتمواألظػازماظؿاظقةماظقاردةمسيمػذاماظـظامماٌعاغل اٌكصصةمهلا مأدغاهمعاميمتدلماظؼرؼـةمسؾكم
خالفمذظؽم –:م
اظصقدظل

 :م طؾمصقدظلمأردغلمعدرجمامسفمسيمدفؾمغؼابةماظصقادظة سيماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة

اظـؼابة

 :م غؼابةماظصقادظةمسيماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقة

اجملؾس

 :م ذبؾسمغؼابةماظصقادظة

اظصـدوا

 :م صـدواماظؿؼاسدمواظضؿانماالجؿؿاسلماٌؽقنمحلبمأحؽام ػذاماظـظام

سائداتماظؿؼاسد

 :م اٌؾاظغماٌؼررةمدصعفامذفرؼاًمسؾكماظصقادظةمعـمأجؾ تلعنيمرواتبمتؼاسدؼة

سائداتماظضؿانماالجؿؿاسل

 :م اٌؾاظغماٌؼررمدصعفامذفرؼاًمسؾك اظصقادظةمعـمأجؾمتلعنيمغػؼاتماظضؿانماالجؿؿاسل

اظؾفـةماظطؾقة

 :م ىـةمعمظػةمعـمنالنةمأرؾاءموصقدظلمواحدمؼعقـفؿ اجملؾس

اظلـة

 :م اظلـةماٌقالدؼة م
اٌادةم3م–:مؼـشلمسيماظـؼابةمصـدوامظؾؿؼاسدمواظضؿانما جؿؿاسلمظؾصقادظة شاؼؿفم –:م
مأ -تلعنيمدصعمراتبمتؼاسديمظؾصقدظلمأومسائؾؿف.
مب -تلعنيماظضؿانما جؿؿاسلمظؾصقدظلمأومسائؾؿفمسيمحاظةمسفزهمسـماظعؿؾ.
اٌادةم4م–:مظؾصـدوامعقزاغقةمعلؿؼؾةمعـػصؾةمسـمعقزاغقيةماظـؼابيةموالمؼـؿػيعمعـيفمإالم اظصيقادظةماٌشيرتطقنمصقيفم
وصؼمأحؽاممػذاماظـظام .م
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اظػصؾماظـاغل م

إدارةمصـدواماظؿؼاسدمواظضؿانماالجؿؿاسل م
اٌادةم5م–:مؼؿقديماجملؾسمإدارةماظصـدواموظفمأنمؼصدرمتعؾقؿاتمتػصقؾقةمباظشؽؾماظذي ؼراهمعـادؾ ًا .م
اٌييادةم6م–:م*ؼؿييقديماجملؾييسمذيقييعماظصييالحقاتماظالزعييةم دارةماظصييـدواممبييامسيمذظييؽمإصييدارماظؼييراراتم
واظؿعؾقؿاتماظؿـظقؿقةموهلذهماظغاؼةمميارسما خؿصاصاتماظؿاظقةم –:م
مأ -هصقؾمأعقالماظصـدواموحػظفا.
مب -تؼرؼرمإحاظةماظصقدظلمسؾكماظؿؼاسد.
مج -هدؼدمعؼدارماظرواتبماظؿؼاسدؼةمألصقابمايؼقاموصرصفاموتقضقػفا.
مد -تؼرؼرمدصعماظرواتبماظؿؼاسدؼةماٌلؿقؼةمأوماٌعقغاتمسيمحاالتماظعفزمسـماظعؿؾمأوماظقصاة.
ػي-متعقنيماٌقزػنيماظالزعينيم مدارةماظصيـدواموإغفياءمخيدعاتفؿموزؼيادةمرواتيؾفؿموصيؼم اظؿعؾقؿياتم
اظجيمؼضعفامظذظؽ .م
مو -إضرارمصرفماظـػؼاتماظعادؼةمظؾصـدوا.
مز -إدؿـؿارمأعقالماظصـدوامسيمزبؿؾػمرراما دؿـؿارممبقاصؼةماهلقؽيةماظعاعيةممبياممسيمذظيؽمذيراءم
وبقعماظعؼاراتمواألدفؿمودـداتماظؼروضمواظؿـؿقةماظجيمتصدرػاماٌمدلات اظعاعةمواًاصة.
مح -اظؿعاضدمععمأيمعمدلةمساعةمأومخاصةمأومذرطةمظؿقصتماظؿلعنيماظصقلمظألسضاءموسيائالت مفؿموذظيؽم
باظشروطماظجيمؼراػامعـادؾة.
مط -أيمأعقرمأخرىمؼؿطؾؾفامتـػقذمأحؽاممػذاماظـظام.
اٌادةم7م–:متـؿكيبماهلقؽيةماظعاعيةمظؾـؼابيةمسيمإجؿؿاسفياماظليـقيمصياحصمحلياباتمضياغقغلم ظؿيدضقؼمحلياباتم
اظصـدواموتؼدؼؿمتؼررمإديماهلقؽةمسـمغؿائجماظؿدضقؼ .م
اٌادةم8م–:متقدعمأعقالماظصـدوامسيمبـؽمأومأطـرمبؼرارمعـماجملؾس .م
اٌادةم9م–:متلقبماألعقالمعـمامظؾـؽمبـاءًمسؾكمضيراراتماجملؾيسممبقجيبمذيقؽاتم موؼعينيم اجملؾيسمعيـم
بنيمأسضائفماألذكاصماٌكقظنيمباظؿقضقعمسؾكماظشقؽات .م
اٌادةم10م–:مؼضعماجملؾسمعشروعمعقزاغقةمدـقؼةموؼعرضفمسؾكماهلقؽةماظعاعةمٌـاضشؿفمواظؿصدؼؼمسؾقفموؼليؿؿرم
اظعؿؾمحلبمععدلمعقزاغقةماظلـةماظلابؼةمإديمحنيماظؿصدؼؼمسؾك اٌقزاغقةماىدؼدة .م
 -------------------------------------------------------------------------------------م

*مغظاممرضؿم()48مظلـةم()1985مغظاممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضؿانما جؿؿاسل
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اٌادةم11م–:م يؿؿعماجملؾسمعرةمواحيدةمسيمطيؾمذيفرمسؾيكماألضيؾمبيدسقةمعيـم ماظـؼقيبمأوم غائؾيفمسيمحاظيةم
شقابفمظؾؿداوظةمواظؾقثمسيمأعقرماظصـدواموتصدرماظؼراراتمسيمذيقع اياالتمباألطـرؼةماٌطؾؼة .م
اٌادةم12م–:مؼعنيماجملؾسمسيمأولمجؾلةمتؿؾقماغؿكابفمىـةمرؾقةمعؽقغةمعـمنالنةمأرؾاءموصقدظلمؼـياطمبفيام
اظصالحقاتماحملددةمهلامحلبمأحؽاممػذاماظـظامموتـؿفيلمعيدمةماغؿيدابفامباغؿفياءمعيدةماجملؾيسموظؾؿفؾيسم
حؼمإعالءمأيمذقاشرمهصؾمسيمسضقؼفماظؾفـةمأنـاء عدةماغؿدابفا .م
اظػصؾماظـاظث م

وارداتماظصـدوا
اٌادةم13م–:
مأ -تؿلظػمعقاردماظصـدوامعـماٌصادرماظؿاظقةم–:
 .1ردؿماغؿلابمظؾصـدوامعؼدارهمزيلةموسشرونمدؼـاراًمعـمطؾمصقدظل موؼلددمخاللمنالنيةم
اذفرمعـمتارؼخمغػاذمأحؽاممػذاماظـظام.
 .2سقائدماظؿؼاسدموصؼمأحؽامماٌادةم()24معـمػذاماظـظام.
 .3سقائييدماظضييؿانماالجؿؿيياسلمواظؿييلعنيماظصييقلموعؼييدارػامسشييرةمدغيياغتمسييـمطييؾ*مصييقدظلم
ذفرؼاًمودؼـارؼـمٌـمظدؼفمتلعنيمصقلمآخرموظؾفقؽةماظعاعةمظؾـؼابةمتعدؼؾمػذهماظعقائيدممبـياءًمم
سؾكمتـلقبماجملؾس.
 .4سقائدمتعقؼضماظقصاةمواظعفزماظجيمحيددػاماجملؾسمسؾكمأنمالمتؿفاوزم**مأربعنيمدؼـاراًمعـم
طؾمصقدظلمسيماظلـةموتلؿقصكمععماظردقممواظعقائدماظلـقؼةماألخرىمظؾـؼابة.
 .5ردؿممنقذجمظؾػقصماظط

موماٌكربيموعؼدارهمدؼـارمواحد.

 .6اظغراعاتماظجيمتلؿقصكممبقجبمػذاماظـظام.
 .7رؼعماظصـدوامعـمإدؿـؿارمأعقاظف.
 .8اٌؾاظغماظجيمتؼررماهلقؽةماظعاعةمظؾـؼابةمدصعفامعـمصـدواماظـؼابةمإديماظصـدوا.
 .9اهلؾاتموا ساغاتموأيموارداتمؼقاصؼماجملؾسمسؾكمضؾقهلا.
ب -إذاموضعمأيمسفزمسيمعقازغةماظصـدوامسيمأيمدـةمعـماظلـقاتمصؿلددماظـؼابيةمعيمـمصيـدوضفام()%50م
م
عـمذظؽماظعفزموؼلددماظؾاضلمعـمضؾؾماألسضاءمبؿقزؼعفمسؾقفؿمباظؿلاوي وتدصعمحصةمطيؾمعيـفؿمعيعم
اظردقممواظعقائدماظلـقؼةماألخرىمظؾـؼابة.
 ------------------------------------------------------------------------------------م*مضرارماهلقؽةماظعاعةمبنجؿؿاسفامبؿارؼخم(،) 2006/12/10موضدمسدلماٌؾؾغمسيمإجؿؿاعمػقؽةمساعةمالحؼمظقصؾحمدؿةمدغاغتمسقضاًمسـمسشرةمدغاغت.
**ممبؼؿضكمغظاممرضؿم()26مظلـةم()2008مغظا ممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضؿانما جؿؿاسلمظؾصقادظةماظصادرمبؿارؼخم()2008/02/12مواٌـشقرمباىرؼدةماظرمسقةمرضؿم
()4893مبؿارؼخم( .)2008/03/17م
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اظػصؾماظرابع م

االذرتاكمسيماظصـدواموا حاظةمسؾكماظؿؼاسد م
اٌادةم14م–:مذيقعماظصقادظةماألردغقنيماٌلفؾنيمسيماظـؼابةمعؾزعقنمباالذرتاكمطلسضاءمسيمصـدواماظؿؼاسدم
واظضؿانماالجؿؿاسلمععمعراساةمعامؼؾلم –:م
مأ -حييؼمظؾصيقدظلمخياللماظليـؿنيماألوديمواظـاغقييةمعيـمإغؿليابفمظؾـؼابيةمأنمالمؼشيرتكمسيماظصييـدوامم
ألشراضماظؿؼاسدموظؽـفمؼؾؼكمعؾزعاًمبدصعمسائداتماظضؿانموميـحمحؼمإضاصةمتؾيؽماٌيدةم ظليينم
خدعؿفماظؼابؾةمظؾؿؼا سدمإذامرؾبمذظيؽمخياللماظليـةماظـاظـيةمسؾيكمأنمؼليددماظعائيداتمماظؿؼاسدؼيةم
اٌلؿقؼةمسـفامعيعمصائيدةمديـقؼةمعؼيدارػام()%7مدصعيةمواحيدةمأومسؾيكمأضلياطمذيفرؼةممالمتؿعيدىم
اظلـؿني.
مب* -مالمحيييؼمظؾصييقدظلماظييذيمويياوزماًاعلييةمواألربعيينيمعييـماظعؿييرمويمؼؽييـمعلييفالًمسيماظـؼاب يةمم
ا غؿلييابمظصييـدواماظؿؼاسييدمإالمأغييفميييقزمتلييفقؾفمسيماظـؼابييةمظغاؼيياتماٌزاوظييةموا دييؿػادةمعييـم
اظضؿانما جؿؿاسل.
اٌادةم15م–:مسؾكماألسضاءماٌشرتطنيمسيماظصـدوامسـدمترطفؿماٌؿؾؽةماألردغقة اهلامشقةمظؾعؿؾمسيمعؽانم
آخرما دؿؿرارمسيمدصعمردقمماظـؼابةموسائداتماظؿؼاسد .م
اٌادةم16م –:م
مأ -ظؾصقدظلمأنمورؾبمإحاظؿفمسؾكماظؿؼاسدمإذامتقصرتماظشروطماظؿاظقةم–:
 .1أنمؼؽقنمعلفالًمسيمدفؾماظـؼابةمضؾؾمتارؼخماظطؾب.
 .2أنمالمتؼؾمعدةمإذرتاطفمسيماظصـدوامسـمنالننيمديـةمأومأنمؼؽيقنمضيدمأطؿيؾماظليؿنيم
ساعاًمعـمسؿره.
 .3أنمؼؽقنمضدمدصعمطؾمعامادؿقؼمسؾقفمظؾصـدوامواظـؼابةمحؿكمتارؼخماظطؾب.
مب1 -م–مإذامبؾغتمعدةمإغؿلابماظصقدظلمظصـدواماظؿؼاسدمنالننيمدـةموادؿؿرمسيمعزاوظيةماٌفـةبعيدم
ذظؽمصقؿقضػمسـمدصعماظعائداتماظؿؼاسدؼةمدونمأنمؼؿؼاضكمراتبماظؿؼاسد.
2م–مإذامرشبماظصقدظلمسيما دؿؿرارمسيمدصعماظعائداتماظؿؼاسدؼيةمبعيدماٌيدةماٌشيارمإظقفيامسيم
اظؾـدم()1معـمػذهماظػؼرةمصقلؿقؼمعؾؾغاًمإضاصقاًمسؾكماظراتبماظؿؼاسديماٌكصصمظيفمبـليؾةم(م)%4م
سـمطؾمدـةمتزؼدمسؾكمذظؽ.
 -------------------------------------------------------------------------------------م

*ممبؼؿضكمغظاممرضؿم()26مظلـةم() 2008مغظاممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضيؿانما جؿؿياسلمظؾصيقادظةماظصيادرمبؿيارؼخم(م)2008/02/12م
واٌـشقرمباىرؼدةماظرمسقةمرضؿ()4893مبؿارؼخم()2008/03/17
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اٌييادةم17م–:مإنمإحاظييةماظصييقدظلمسؾييكماظؿؼاسييدمالمهييقلمدونماعؿالطييفمٌمدلييةمصييقدالغقةمذيرؼطةمتقزقييػم
صقدظلمعلمولم دارتفا .م
اٌادةم18م–:مإذاماصؾحماظصقدظلمشتمضادرمسؾكممماردةماٌفـةمغفائقاًمبلؾبمأصيابؿفممبعاػيةمأومعيرضممبقجيبم
تؼرؼرماظؾفـةماظطؾقةمصققالمسؾكماظؿؼاسدموؼلؿقؼمسيمػذهماياظة اظراتبماظؿؼاسديماظؽاعيؾماٌـصيقصمسؾقيفم
سيمػذاماظـظام .م
اٌادةم19م–:مإذامتقسيماظصقدظلمضؾؾمأنمؼؿؼاسدمؼلؿقؼمعـمطانمؼعقؾفؿمحصصفؿمعـماظراتبماظؿؼاسديمطؿيام
وردمسيماٌادةم()26معـذمتارؼخماظقصاةمربلقباًمسؾكمغػسماألدسماظقاردةمسيماٌادةم()18معـمػذاماظـظام .م
اٌادةم20م–:متعؿربماٌددماآلتقةمعدداًمٌؿاردةماٌفـةمإذامدصعتمسـفاماظردقم اٌلؿقؼةمظؾصـدواموظؾـؼابةم–:
مأ -عدةماٌرضماظذيمأضعيدماظصيقدظلمسيـماظعؿيؾمسؾيكمأنمالمتؽيقنممعقجؾياًممالحاظؿيفمسؾيكمماظؿؼاسيدم
وؼـؾتماٌرضمبؿؼرؼرمعـماظؾفـةماظطؾقة.
مب -عدةماظؿقضقػمأوما سؿؼالمأومايؾسماظجيمتؽقنمظلؾبمالمخيؾمباظشرفمأوماًقاغة اظعظؿك.
مج -عدةماظطقارئماظؼفرؼة.
تدصعمسائداتمػيذهماٌيددمسيمأوضاتفيامإالمإذامرؾيبماظصيقدظلمتلجقؾيفامواضؿـيعماجملؾيسممباألديؾابماٌقجؾيةم
ظذظؽموواصؼمسؾكماظؿلجقؾمسـدئذمتدصعماٌؾاظغماٌؿلخرةمععمصائدة ديـقؼةممبؼيدارم()%7مباديؿــاءماظػؼيرةم(ج)م
اظجيمحيؼمظؾؿفؾسمأنمؼؼررمصقفاماظؿلجقؾمبدونمرؾب عـماظصقدظلموبدونمصقائد.
اٌادةم21م–:م ؼرتتبمسؾيكمإحاظيةماظصيقدظلمسؾيكماظؿؼاسيدماألحؽيامماظؿاظقيةمعيعمعراسياةم اٌيادةم(م)17معيـمػيذام
اظـظامم –:م
مأ -غؼؾمامسفمإديمدفؾماظصقادظةماٌؿؼاسدؼـ.
مب -ا عؿـاعمسـمضؾيقلمأيمسؿيؾمجدؼيدمعؿصيؾمباٌفـيةماظصيقدالغقةمإسؿؾياراًممعيـمتيارؼمخمتؾؾقغيفمضيرارم
ا حاظةمسؾيكماظؿؼاسيدمومإذامخياظػمحؽيؿمػيذاماظؾـيدممؼقجيفمإظقيفماجملؾيسممإغيذاراًممبياظؿقضػمسيـم
اٌكاظػةمخاللمأدؾقعمومإذاميمؼػعؾمؼقضػمصرفمراتؾفماظؿؼاسديمعا داممؼشغؾمذظؽماظعؿؾ.
اٌادةم22م–:مالميقزمظؾصقدظلماٌؿؼاسدمأنمميارسمسؿالًمؼؿـاصكمععمطراعؿفموطراعة اٌفـةموؼظؾمعلموالًمسؿام
تػرضفمسؾقفمواجؾاتماٌفـةموآدابفاموعؼقداًمباظعؿؾمسؾكمعا ؼصقنمطراعؿيفموطراعيةماظـؼابيةمومإذامخياظػمحيياطؿم
تلدؼؾقاًمعـماجملؾسموتقضع مسؾقفمإحدى اظعؼقباتماظؿاظقةم –:م
مأ -اظؿـؾقف.
مب -ضطعماظراتبماظؿؼاسديمعامداممعرتؽؾاًمظؾؿكاظػة.
مج -ضطعماظراتبماظؿؼاسديمبصقرةمغفائقةموؼعادمإديماٌعاظنيمبعدموصاتف.
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اٌادةم23م–:مالميقزمحفزمأطـرمعـمربعمراتبماظؿؼاسدمظؾصقدظلمإالمظـػؼةماألصقلمأو اظػروعمواظزوجات .م
اظرواتبماظؿؼاسدؼة م
اٌادةم24م –:م
مأ -يريمهدؼدماظراتبماظؿؼاسديموصؼاًمظؾشرائحماظؿاظقةم–:
 .1اظراتبماظؿؼاسديمعائؿامدؼـارمذفرؼاًموتؽقنمسقائدماظؿؼاسدمزيلةمسشرمدؼـاراًمذفرؼاً.
 .2اظراتبماظؿؼاسديمنالمثائةمدؼـارمذفرؼاًموتؽقنمسقائدماظؿؼاسدمنالننيمدؼـاراًمذفرؼاً.
 .3اظراتبماظؿؼاسديمأربعؿائةمدؼـارمذيفرؼاًموتؽيقنمسقائيدماظؿؼاسيدمزيليةموأربعينيمدؼـياراًم
ذفرؼاً.
مب -ؼلؿقصكمعؾؾغمنالننيمدؼـاراًمسـمطؾمدـةمإذرتاكمسيماظصيـدوامعيـماظصيقدظلماٌشيرتكمبيفمضؾيؾم
غػاذمأحؽاممػذاماظـظامموظؾؿفؾسمتؼلقطمػذاماٌؾؾغمٌدةمالمتزؼدمسؾكمنالثمدـقات.
مج -ظؾصقدظلماٌشرتكمسيماظصـدواما غؿؼالمعـمذرحيةمإديمذيرحيةمأسؾيكموؼيؿؿمإحؿليامبماظراتيبم
اظؿؼاسديمظفموصؼمظؾؿعادظةماظؿاظقةم-:
دـقاتما ذرتاكمسيماظشرحيةماياظقةمماظراتبماظؿؼاسديمهلذهماظشرحية م
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي م
 30م
 +م

دـقاتما ذرتاكمسيماظشرحيةماألسؾكمماظراتبماظؿؼاسديمهلذهماظشرحية م
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي م
 30م

مد -المؼؿؿمهدؼدمراتبمتؼاسديمظؾصقدظلموصؼماظشرحيةم()2مأوم()3معيمـماظػؼيرةم(أ)معيـمػيذهماٌيادةم
إالمبعدمتلدؼدماٌؾؾغماٌرتتبمسؾقفموصؼمأحؽامماظػؼرةم(ب)مأساله.
ػييي-م*ؼييؿؿمإحؿلييابماظراتييبماظؿؼاسييديمظؾصييقدظلماظييذيمؼؽييقنمذبؿييقعمدييـقاتممماردييؿفمظؾؿفـييةم
اٌؼؾقظةمظؾؿؼاسدمأضؾمعـمنالننيمدـةممبعدلمواحدمإديمنالننيمعـماظراتبماظؿؼاسديماظؽاعؾمعضروباًم
بعددمدـقاتممماردةماٌفـةماٌؼؾقظةمظؾؿؼاسد.

 -------------------------------------------------------------------------------------م

*ممبؼؿضكمغظاممرضؿم()26مظلـةم() 2008مغظاممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضيؿانما جؿؿياسلمظؾصيقادظةماظصيادرمبؿيارؼخم(م)2008/02/12م
واٌـشقرمباىرؼدةماظرمسقةمرضؿ()4893مبؿارؼخم()2008/03/17
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اٌادةم25م–:مؼراسكمسيماحؿلابمعدةممماردةماٌفـةمعامؼؾلم –:م
مأ -اٌدةماظجيمالمتؿفاوزماظـالنةماذفرمتفؿؾ.
مب -اٌدةماظجيمتؿفاوزماظـالنةماذفرموتؼؾمسـمدؿةماذفرمهلبمغصػمدـة.
مج -اٌدةماظجيمتؿفاوزمدؿةماذفرمهلبمدـة.
اٌادةم26م –:م
مأ -ؼعؿربماألذكاصماٌذطقرؼـمتاظقاًمسائؾةماظصقدظلمأوماظصقدظلماٌؿؼاسدماٌؿقصك اٌعاظنيماظذؼـم
هلؿمايؼمسيماظراتبماظؿؼاسديمواظؿلعنيماظصقلممبقجبمأحؽاممػذاماظـظامم-:
 .1اظزوجةمأوماظزوجاتمسيمسصؿةماظزوجمأومزوجماظعضقماألغـك.
 .2األوالدماظذطقرماظذؼـميمؼؿفاوزواماظـاعـةمسشرةمعـماظعؿر.
 .3اظؾـاتماظعازباتمأوماألراعؾمأوماٌطؾؼاتماظؾقاتلمبالمعقرد.
 .4اظقاظييدانمواألخييقاتمشييتماٌؿزوجيياتمإذاميمؼؽييـمظييدؼفؿمعصييدرممرزامأومحباظييةمسييدمم
وجقدمعـمؼعقؾفؿ.
مب -ؼؼلؿماظراتبماظؿؼاسديمحصصاًمعؿلاوؼةمسؾكماٌعاظنيماٌقجيقدؼـمسؾيكمضقيدمايقياةممسـيدموصياةم
اظعضقمععماحؿلابمحصةمظؾعضقمغػلفموظؾؿعاظنيمايؼمسيمحصصفؿمسؾكمأنمالمؼؼؾ أدغكمراتيبم
تؼاسديمظؽاصةماٌعاظنيمععامسيمأيموضتمسيـم()%50معيـماظراتيبماظؿؼاسيديماظيذيمطيانم اظعضيقم
ؼؿؼاضاه.
مج -إذامتغتمحيالمأيمواحيدمعيـمأوالدماٌؿيقصكمأومبـاتيفمأومواظدؼيفمأومأخقاتيفممميـميم ؼؽيـمععياالًمم
بؿارؼخموصاةماظصقدظلمحبقثمؼعؿربمعلؿقؼاًمحلبمأحؽامماظػؼرةم(أ)معـمػذه اٌيادةمدبصيصمظيفم
حصةمعـماظراتبماظؿؼاسديماألختمبعدمإسادةمتقزؼعفمسؾكمذيقع اٌلؿقؼنيمسـدئذ .م
اٌادةم27م –:م
مأ -ؼـؼطعماظراتبماظؿؼاسديمظألراعؾمواظؾـاتمواألخقاتمواألعفاتمسـدمزواجفـمأو تقزقػفـموؼعيادم
هلـمسـدماظطالامأوماظرتعؾمأومتركماظقزقػةمإعامسـدماظزواجمعرةمأخرى صقـؼطعمسـفـمغفائق ًا.
مب -ؼؿقضػمصرفماظراتيبماظؿؼاسيديمظإلم بيـمعؿيكماطؿيؾماظـاعـيةمسشيرةمعيـماظعؿيرمباديؿــاءممايياالتم
اظؿاظقةم–:
 .1إذامطانمعلؿؿراًمسيماظدرادةمأومساودػامبعدماغؼطاعمصقلؿؿرمصرفماظراتبماظؿؼاسدي ظيفم
إديمأنمؼؽؿؾمهصقؾفماظعاظلمسؾكمأنمالمؼؿفاوزمسؿرهمزيلةموسشرؼـمساعياًمموظؾؿفؾيسم
سي األحقالما دؿــائقةممتدؼدمػذهماظػرتةمٌدةمأضصاػامنالثمدـقاتمأخرى.
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 .2إذامطانمساجزاًمسفزاًمصققاًمتاعاًمسـمهصقؾمرزضفمحلبمتؼرؼرماظؾفـةماظطؾقيةمويم ؼؽيـمم
ظفمعقردمرزامصقلؿؿرمصرفماظراتبماظؿؼاسديمظفمعامداممػذاماظقضعمضائؿياًم،موؼعيادماظـظيرمم
سيمأعرهمعيرةم طيؾمديـؿنيمسؾيكماألطـيرمومإذامرصيضماٌـيقلمأعيامماظؾفـيةماظطؾقيةمؼؼطيعم
اظراتبماظؿؼاسديمعـفمبؼرارمعـماجملؾس.
مج -المؼؿـيياولمطييؾمعييـمأبماٌؿييقصكموأعييفموزوجماظعضييقماألغـييكمراتؾياًمتؼاسييدؼاًمإالمإذامطيانمععييدعاًمأوم
ساجزاًمسـمهصقؾمرزضفموؼلؿؿرمصرفماظراتبماظؿؼاسديمظفمعامداممػذاماظقضعمضائؿ ًا.
مد -المتؿـاولمأختماٌؿقصكمراتؾاًمتؼاسدؼاًمإالمإذامطاغتمععدعةموساجزةمسـمهصقؾمرزضفيامويمؼؽيـم
هلامععقؾمآخرموؼـؼطعمصرفماظراتبمسـفامسـدمزواجفاموؼعقدمهلامسـدماظطالامأوماظرتعؾ.
اٌادةم28م –:م
مأ -إذامتقصكمأحدمأصرادماظعائؾةماظذيمطانمؼؿؼاضكمراتؾاًمتؼاسدؼاًمصيانمراتؾيفمؼعيقدممإديماظصيـدواموالم
ؼـؿؼؾمإديمباضلمعلؿقؼلماظراتبماظؿؼاسديمأوماظقرنةماظشرسقني.
مب -ايصييةماٌؼطقسييةمعييـمأحييدػؿمظلييؾبمضيياغقغلمالمتـؿؼييؾمإديمبؼقييةمأصييرادماظعائؾييةمومإمن ياممتعييقدم
ظؾصـدوا.
اٌادةم29م–:مؼؾدأمحلابماظراتبماظؿؼاسديمعـماظؿارؼخماظذيمؼؼرهماجملؾسمالحاظة اظصيقدظلمسؾيكماظؿؼاسيدم
أومعـمتارؼخموصاتفموسؾكماجملؾسمأنمؼؾؾغمذويماظعالضةمخطقاًمبذظؽ .م
اٌادةم30م –:م
مأ -سؾكمطؾمعلؿقؼمظراتبمتؼاسديمأنمؼؾؾغمغؼابةماظصقادظةممبامؼعؾؿفمسـمطؾمعامعـ ذلغفمأنمؼيمنرم
سيمحؼفماظؿؼاسديمأومحيؼمبؼقيمةماٌعياظنيمععيفمطقؼقؼيةماظعؿيرموتيركماظدراديةممواظيزواجمواظطيالام
واٌقتموشتمذظؽمعـماألعقر،موعـمؼؿكؾػمسـمػذاماظؿؾؾقغم–:
 .1ؼؼطعماظراتبماظؿؼاسديمسـفمٌدةمالمتؿفاوزمنالنةماذفر.
 .2و/أومؼلرتدمعـفمعامتعرضمظفماظصـدوامعـمضررمغؿقفةمصرصفمراتؾاًمتؼاسدؼاًمبغتمحؼ.
مب -سؾكمطؾمذكصمؼؿـاولمراتؾاًمتؼاسدؼاًمأنمؼؼدممإديماجملؾسمسيمذفرمطاغقنماظـاغلمعـ طؾمدـةم
اظقنائؼماظجيمتـؾتمبؼاءماياظةماظجيمادؿقؼممبقجؾفامراتبماظؿؼاسدموإذامتلخر سـمتؼيدؼؿمػيذهم
اظقنائؼمؼقضػمصرفمراتؾفماظؿؼاسيديمحؿيكمؼيؿؿمتؼيدميفامسؾيكماغيفمحييؼمظؾؿفؾيسممرؾيبمػيذهم
اظقنائؼمسيمأيموضتمؼراه.
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اٌادةم31م–:طؾمعلؿقؼمظراتبمتؼاسديمويمؼؽـمضاصراًمأومععقضاًماغؼطعمسـمتـاولمراتؾف اظؿؼاسديمعدةمديـةم
صلطـرمؼلؼطمحؼفمسيمتؾؽماٌدةمإالمإذامانؾتمأنمذظؽماالغؼطاعمطان ظلؾبمضاػرمؼؼؿـعمبفماجملؾس.
اٌادةم32م–:مالميقزمصرفمرواتبمتؼاسدؼةمعرتاطؿةمترطتمعدةمتزؼدمسـمنالثمدـقاتمعفؿامطاغتماألدؾاب .م
اٌادةم33م –:م
مأ -حيرمماظصقدظلمعـمحؼقضفماظؿؼاسدؼةمسيماياظؿنيماظؿاظقؿنيم–:
 .1إذامحؽؿمسؾقفمتلدؼؾقاًمبشطبمامسفمعـمدفؾماظصقادظةمأومبياٌـعمعيـمممارديةماٌفـيةم
غفائق ًا.
 .2إذامتـازلمسـمجـلقؿفماألردغقةمواطؿلبمجـلقةمدوظقةمشتمسربقة.
مب -حيؼمظؾصقدظلماظذيمحرممعـمحؼقضفماظؿؼاسدؼةممبقجبماظػؼرةم(أ)ماظلابؼةمعـمػذه اٌيادةممأنم
ؼلرتدمعـماظصـدواماظعائداتماظؿؼاسدؼةماظجيمدصعفا.
اٌادةم34م–:مالميقزمبقعماظراتبماظؿؼاسديمأوماٌؼاؼضةمسؾقف .م

اظضؿانما جؿؿاسل م
*ماٌادةم35م –:م
مأ -تدصعمعلاسدةمساجؾةمحيددمعؼدارػاممبؼؿضكمتعؾقؿاتمؼصدرػاماجملؾسمسيمأيمعيـمايياظؿنيم
اظؿاظقؿنيم–:
 .1ظؾقرنةماظشرسقنيمسيمحالموصاةماظصقدظل.
 .2ظؾصقدظلمسيمحالمإصابؿفمبعفزمطؾلمميـعفمعـممماردةماٌفـيةمغفائقياًموذظيؽممبقجيبم
تؼرؼييرمصييادرمسييـماظؾفـييةماظطؾقيية،موسيمػييذهماياظييةمتييدصعمظييفماظـلييؾةماظييجيمؼطؾؾفييامعييـم
اٌؾؾغ،موسـدموصاتفمؼدصعمظؾقرنةمباضلماٌؾؾغ.
مب -سيمحاظةموصاةماظصقدظلمؼلؿؿرمأصرادمسائؾؿفمباالدؿػادةمعـماٌعاىةمسؾكمحلاب اظصيـدواموصؼياًمم
ألحؽامماظػؼرةم(أ)معـماٌادةم()26معـمػذاماظـظاممدونمأنمؼؽقغيقامعؾيزعنيم بيدصعمأيممرديقممأوم
سقائدممبؼؿضكمػذاماظـظام.
 -------------------------------------------------------------------------------------م

*ممبؼؿضكمغظاممرضؿم()26مظلـةم() 2008مغظاممععدلمظـظامماظؿؼاسدمواظضيؿانما جؿؿياسلمظؾصيقادظةماظصيادرمبؿيارؼخم(م)2008/02/12م
واٌـشقرمباىرؼدةماظرمسقةمرضؿ()4893مبؿارؼخم()2008/03/17
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اٌادةم36م –:م
مأ -ؼؿقؿييؾماظصييـدوامسييـماألسضيياءموأصييرادمسييائالتفؿمأجييقرماٌعاىييةموغػؼيياتماظؿقؾق يؾممواظؿصييقؼرم
اظشعاسلمواظؿكطيقطمواظؿكيدؼرموغػؼياتما ضاعيةمواظؿيداويممسيماٌلؿشيػكموتيدصعم ػيذهماألجيقرم
واظـػؼيياتممبقجييبماظػييقاتتماظييجيمؼصييدرػاماٌلؿشييػكمأوماٌمدلييةماظطؾقييةماظ يجيممتعاضييدمععفييام
اجملؾييسمظؿييقصتماًييدعاتماظطؾقييةمظألسضيياءموسييائالتفؿمسؾييكمأنمالمؼزؼييدماٌؾؾ يغمماظييذيمؼدصعييفم
اظصـدوامسـماظؿعرصةماٌؿػؼمسؾقفا.
مب -سـدمحلابماألجقرمواظـػؼاتماٌرتتؾةممبقجبمأيمعطاظؾةممبؼؿضكماظػؼيرةم(مأ)معيـمػيذهم اٌيادةم
حيلؿمعـفامأيمعؾؾغمؼدصعمظؾصقدظلمأومأليمعـمأصرادمسائؾؿفمأومؼليددمسـيفمعيـممأيمجفيةمأخيرىم
عمعـمظدؼفامأومعؾؿزعةمبؿقصتماًدعةماظطؾقةمظف.
اٌادةم37م–:ماظعؿؾقاتماىراحقةمواٌعاىاتماظطؾقةماظجيمالمميؽـمأجراؤػامسيماألردنمبـياءًممسؾيكمتؼرؼيرمعيـم
األرؾاءماٌعؿؿدؼـمعـماجملؾسمؼؿقؿيؾماظصيـدوامغػؼاتفيامماٌشيامرمإظقفيامسيماظؾـيدمأسيالهمإديؿمـاداًمإديمونيائؼم
نؾقتقةمتقاصؼمسؾقفاماظؾفـةماظطؾقةمسؾكمأنمال ؼزؼدماٌؾؾغمسـمضعػمايدماألضصكمظؾؿعرصةماٌعؿؿيدةمعيـمضؾيؾم
اجملؾسمطؿامؼؿقؿؾماظصـدوا سيمػذهماياظةمغػؼياتماظليػرمباظدرجيةماظليقاحمقةموسؾيكمأنمالمؼؿفياوزمذيقيعم
اٌؾؾغمأظػمدؼـار،مأعامإذامطانماظصقدظلمعشؿقالًمباظؿلعنيمظدىمجفاتمأخرىمصقدصعمظفماظصيـدواماظػيرام بينيم
تعقؼضفموغػؼاتماٌعاىةمذرؼطةمأنمالمؼؿفاوزمعامؼدصعفماظصـدوامأظػمدؼـار .م
اٌادةم38م–:مؼمعـماجملؾسمظؾصقادظةمومأدرػؿماظؿكػقضاتماظجيمحيصؾمسؾقفيامغؿقفيةم علياسقفمأومتعاضيدهمعيعم
اظصييقادظةمواألرؾيياءمواٌلؿشييػقاتمواٌمدليياتمظؾؿقؾقييؾمواظؿصييقؼرمواظؿييـظتمواظؿكطييقطمواظؿكييدؼرموزبؿؾييػم
اظؿكػقضاتمسيمطاصةماجملاالت،موؼصدرمذبؾسماظـؼابةمالئقيةمتـظقؿقيةمؼقزسفيامديـقؼاًممسؾيكماظصيقادظةمتؿضيؿـم
طاصةماٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمباظؿكػقضات .م
اٌادةم39م–:مإذاماغؼطعماظصقدظلمسـمسؿؾفمبلؾبمتقضقػفمألدؾابمالمتعقدمالرتؽابمجرمييةمأخالضقيةمأومخقاغيةم
سظؿكموأدىمذظيؽمإديماغؼطياعمدخؾيفمأومدبػقضيفمبشيؽؾمعؾؿيقسمدصيعمظيفم أومألديرتفمراتيبمذيفريمؼعيادلم
اظراتبماظؿؼاسديماظؽاعؾمأومجزءمعـفمحلبمتؼدؼرماجملؾس .م
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اٌادةم40م–:مإذامأصقبماظصقدظلممبرضمميـعفمسـماظعؿؾماطـرمعـمذفرمتدصعمظفمععقغة عؼطقسةمسـمطؾمذفرم
تالٍمأومجزءمعـفمؼؼدرػاماجملؾسممبامالمؼزؼيدمسيـماٌرتيبماظؿؼاسيديم اظؽاعيؾمسؾيكمأنمؼـؾيتماٌيرضمبؿؼرؼيرم
ر

مصادرمسيـماظؾفـيةماظطؾقيةمومإذامنؾيتمسفيزماظصيقدظلم اظـفيائلمسيـماٌؿارديةمحييالمسؾيكماظمؿؼاسيدموصيؼم

اٌادةم()18معـمػذامظـظام.
م
اٌادةم41م–:مؼشرتطمظالدؿػادةمعـمعلاسداتماظضؿانماالجؿؿاسلمتقصرمعامؼؾلم–:
مأ -أنمؼؽييقنماظصييقدظلمعلييفالًممسيمدييفؾماظـؼابييةموعؼقؿيياًممسيماٌؿؾؽييةموانمتؿييقصرم مصقييفماظشييروطم
اٌـصقصمسؾقفامسيمضاغقنماظـؼابةمواألغظؿةماظصادرةممبقجؾف.
مب -أنمؼؼدمماظصقدظلمأومأحدمأصرادمأدرتفمحلبمايالمإديماجملؾسمرؾؾاًمخطقاًمخاللمذيفرم سؾيكم
األطـرمعـمتارؼخمغشقءماياظةماٌلؿدسقةمظؾؿلاسدة.
مج -أنمؼرصؼمباظطؾبماألورااماظـؾقتقةماظجيمؼلؿـدمإظقفا.
مد -أنمتؽقنماألعراضموا صاباتمحاصؾةمبعدمتارؼخمتلفقؾماظصقدظلمسيماظـؼابةموحيدد اجملؾيسم
عؼدارمعلاػؿةماظصـدوامسي ماياالتماظجيمتؿػاضؿمبعدمتارؼخمضقدماٌشرتكمسي اظلفؾ.
اٌادةم42م–:مسؾكمذبؾسماظـؼابةمأنمؼؾتمسيماظطؾبماٌؼدممخاللمعدةمالمتزؼدمسـمذفر واحدمعـمتارؼخم
تلفقؾماظطؾبمواٌلؿؽؿؾمظؾقنائؼماٌطؾقبةمسيمدؼقانماظـؼابة .م
اٌادةم43م–:محيرمماظصقدظلمعـمعلاسداتماظصـدوامٌدةمالمتزؼدمسـمدـةمواحيدةمإذامضيامم أومحياولماظؼقيامم
بلسؿالمتمديمإديماألضيرارممباظصيـدواموحييرممعيـمػيذهماٌلياسداتمغفائقياًممسيمحاظيةماظؿؽيرارموظؾؿفؾيسمأنم
ؼلرتدمعـفمعامؼؽقنمضدمادؿقصاهمبيدونمحيؼمصضيالًممسيـماٌليموظقةم اظؿلدؼؾقيةممواىزائقيةموؼليرميمايرعيانمسؾيكم
أصرادمأدرةماٌشرتك .م

أحؽاممساعيية م
اٌادةم44م–:محيددماظققمماظعاذرمعـمطؾمذفرطكخرمتارؼخمظدصعماظعائداتمسـماظشفرماظلابؼموبعدمػذاماظؿيارؼخم
ؼؾدأمحبلابمصقائدمعاظقةمدـقؼةمبقاضغم()% 7مسيـماٌؾياظغماٌؿيلخرةموظغاؼيةمديؿةمأذيفرمعيـمتيارؼخمػيذاماظؿيلختم
وؼؾؾغماظعضقممبذظؽ .م
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اٌادةم45م–:م م
مأ -سيمعامسداماياظةماظقاردةمسيماظػؼرةم(ج)معـماٌادةم()20معـمػذاماظـظياممإذامتيلخرم اظعضيقمسيـم
دصعماظعائداتمٌدةمتزؼدمسـمدؿةماذفرمرشؿمإغذارهمبذظؽمؼشطبمامسفمعـمدفالت اظصيـدوام
واظـؼابييةموالمحيييؼمظييفمادييرتجاعمأيمعؾؾييغمؼؽييقنمضييدمدصعييفمظؾصييـدوامموذظييؽمسييدامس يـممادبيياذم
ا جراءاتماظجيمؼـصمسؾقفامضاغقنماظـؼابةمحبؼف.
مب -ظؾعضقماظذيمصؼدمسضقؼؿفمسيماظصـدوامواظـؼابةمحلبماظػؼرةم(أ)ماظلاظػةماظذطرمعـ ػذهماٌيادةم
أنمؼطؾبماظعقدةمظالذرتاكمصقفؿامخاللمدـةمعـمتارؼخمإغفياءماظعضيقؼةمإذامديددم طيؾمعيامؼرتتيبم
سؾقفمعـمسائداتموردقمماظصـدوامواظـؼابةمحؿكمتارؼخمضؾقلماجملؾسمعيعم اظػقائيدمبـليؾةم()%7م
عضاصامإظقفامشراعةمعؼدارػامزيلقنمدؼـار ًا.
اٌادةم46م–:م ييقزمدصيعمسائيداتماظصيـدوامبلضلياطمعليؾؼةموٌيددمزبؿؾػيةمؼؿػيؼمسؾقفيام تعاضيدؼاًممبينيماظعضيقم
وذبؾسماظـؼابة .م
اٌادةم47م–:م م
مأ -تـؿكبماهلقؽةماظعاعةمعرةمطؾمدـؿنيمىـةمعـمزيلةمأذكاصمعـمشتمأسضياءماجملؾيسم ظؾػصيؾم
سيماالسرتاضاتماٌؼدعةمعـمضؾؾماظصقدظلمأومأيمعـماٌعاظنيمسيمذيمونمتطؾقيؼمأحؽيامم ػيذام
اظـظامموتؽقنمضراراتفامضطعقة.موؼشرتطمسيمػمالءمأنمؼؽقنمضدمعضكمسؾكماغؿلابفؿ ظؾـؼابةمعيدةم
المتؼؾمسـمزيسمدـقات.
مب -تـؿكبماظؾفـةماٌذطقرةمرئقلاًمهلامعـمبنيمأسضائفا.
اٌادةم48م–:م م
مأ -حييؼمظؾعضييقمأومأليمعييـماٌعيياظنيماالسييرتاضمسؾييكمضييراراتمذبؾييسماظـؼابيةمسيمذييمونم تطؾقييؼم
أحؽاممػذاماظـظامموذظؽمسيمخاللمنالننيمؼقعاًمعـمتارؼخمإبالشفماظؼرارمعقضقع االسرتاض.
مب -ؼلؿقصكمعـماٌعرتضمسـدماسرتاضفمردؿمضدرهمنالنةمدغاغتمأردغقةمتعقدمظؾصـدوا وؼعيادماٌؾؾيغم
إظقفمإذامزفرمأغفمربؼمسيماسرتاضفمأومسيمجزءمعـف.
م
م
م
م
م
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غظاممرضؿم134مظلـةم 1973م

غظاممصقصماظصقادظة م
اٌادةم1م–:مؼلؿكمػذاماظـظامم(غظاممصقصماظصيقادظةمظليـةم)1973موؼعؿيؾمبيفمعيـمتيارؼخمغشيرهمسيماىرؼيدةم
اظرمسقة .م
اٌادةم2م–:مؼؽقنمظؾؽؾؿياتمواظعؾياراتماظؿاظقيةماٌعياغلماٌكصصيةمهليامسيممعيامؼؾيلم،معياميمتيدلماظؼرؼـيةمسؾيكم
خالفمذظؽم –:م
اظػقص م:مصقصماظصقادظة م
اظؾفـة م:مىـةماظػقصماٌشؽؾةممبقجبمػذاماظـظام م
اٌؿؼدم م:ماظصقدظلمراظبماظدخقلمسيماظػقص م
اٌادةم3م–:م ؼعينيماظيقزؼرمعؽيانماظػقيصموتارخييفمودياساتمتؼدمييف،مسؾيكمأنمؼؾؾيغماٌؿؼيدعنيمذظيؽمباظربؼيدم
وبا سالنمسيمصققػؿنيمؼقعقؿنيمضؾؾمادؾقعمعـماٌقسدماحملددمسؾكماألضؾ .م
اٌادةم4م–:مؼعؼدماظػقصمطؾمنالنةماذفرمعرةمابؿداءمعـمذفرمطاغقنماظـاغلمعـمطؾمدـة .م
اٌادةم5م–:م تؿاظػماظؾفـةمبرئادةماحيدمصيقادظةماظيقزارةموسضيقؼةماربعيةمصيقادظةمخيؿيارػؿماظيقزؼرمباظؿمشياورمعيعم
غؼقبماظصقادظةمسيمطؾمدورة .م
اٌادةم6م–:مؼشرتطمسيمسضقماظؾفـةمأنمؼؽقنمضدمعضكمسؾكمدبرجفمعدةمالمتؼؾمسيـمزييسمديـقاتموؼػضيؾم
ذووما خؿصاصاتماظعاظقة .م
اٌادةم7م–:مسؾكماظؾفـةماظؿـؾتمعـمػقؼةماٌؿؼدم .م
اٌادةم8م–:م يريماظػقيصمبنحيدىماظؾغيؿنيماظعربقيةمأوما نؾقزؼية،موخبيالفمذظيؽمسؾيكماٌؿؼيدممأنمحيضيرم
عرتذياًمتقاصؼمسؾقفماظؾفـةموسؾكمحلابفماًاص .م
اٌادةم9م–:ماظغاؼةمعـماظػقصمإخؿؾارمطػاءةماٌؼؿدممسيمهؿؾمعلموظقةمعزاوظةماٌفـة،مظيذظؽمصاظؾفـيةمريرحم
األدؽؾةمسيمأيمعقضيقعمصيقدالغلمؼفيدفمهليذهماظغاؼيةمدونماظؿؼقيدمبياٌػفقمماألطيادميلمظإلعؿقاغياتموسؾيكم
اٌؼؿدممأنمؼؽقنمعؾؿاًمأؼضاًمبؼاغقنمعزاوظةماٌفـةموضاغقنماظـؼابةمواألغظؿةماظصادرةممبؼؿضاػا .م
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اٌادةم10م–:ميريماظػقصمسؾكماظقجفماظؿاظلم –:م
مأ -صقصمهرؼريمسيماظؽقؿقاءماظصقدالغقةموسؾؿماألدوؼةم(صارعامطقظقجل)موسؾؿمتشكقصماظعؼاضت.
مب -صقصمذػقيمسيمسؾؿماألدوؼةمواظؿشرؼعاتموسؿؾلمسيماظػـماظصقدالغل.
اٌادةم11م –:م
مأ -هددمسالعةمطؾمعـماظػقصنيممبؽةموسالعةما جؿقازمبلؿني.
مب -تلؿكرجمسالعةمطؾمصقصمجبؿعمسالعاتمأسضاءماظؾفـةموتؼلقؿفامسؾكمسددػؿ.
اٌادةم12م–:م سؾكماٌؿؼدممأنميؿازماظػقيصماظؿقرؼيريمأوالًموإذامصشيؾمصقيفمصيالمحييؼمظيفمأنمؼؿؼيدممظؾػقيصم
اظشػقيمواظعؿؾل .م
اٌادةم13م –:م
مأ -إذامردبماٌؿؼدممسيماظػقصمصققؼمظفمأنمؼعقدهمسيمدورةمأومدوراتمأخرى.
مب -إذامردبماٌؿؼيدممسيماظػقيصماظشيػقيمواظعؿؾيلمؼعػيكمعيـماظػقيصماظؿقرؼيريمسيماظيدوراتم
األخرى.
اٌادةم14م –:م
مأ -ترصعماظؾفـةمغؿائجماظػقصمإديماظقزؼرمبصقرةمعؽؿقعةمخاللمنالنةمأؼاممعـمإغؿفاءماظػقص.
مب -ؼصداماظقزؼرماظـؿائجموبذظؽمتصؾحمغفائقة.
مج -تؾؼكماظـؿائجمعؽؿقعةموؼؾؾغماظـاجققنمخطقاً.
اٌادةم15م–:مهػظمأورااماظػقصمسيماظدائرةمٌدةمدـؿني .م
اٌادةم16م –:م
مأ -تلؿقسيماظقزارةميلابماظقارداتماظعاعةمعـماٌؿؼدممردؿماظػقصموضدرهمسشرةمدغاغتمسـمطيؾم
دورة.
مب -تلؿقسيماظقزارةميلابماظقارداتماظعاعةمعـمطؾمغاجحمسيماظػقصمردؿمترخقصموضدرهمسشيرةم
دغاغت.
اٌادةم17م–:م تصرفمعؽاصلةمعؼدارػامسشرونمدؼـياراًمظؽيؾمعيـمرئيقسماظؾفـيةموأسضيائفامسيـمطيؾمدورةمصقيصم
تعؼدممبقجبمػذاماظـظام.
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